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“A lei é como uma teia de aranha, feita para 

aprisionar moscas e outros insetos pequeninos 

e não os bichos grandes, como concluiu Daniel 

Drew. E já faz um século que José Hernandez, 

o poeta, comparou a lei com uma faca, que 

jamais fere quem a maneja. Os discursos 

oficiais, no entanto, invocam a lei como se ela 

valesse para todos e não só para os infelizes 

que não podem evitá-la. Os delinqüentes 

pobres são os vilões do filme: os delinqüentes 

ricos escrevem o roteiro e dirigem os atores” 

(GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar – a 

escola do mundo ao avesso, p. 96). 
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RESUMO 

 

RODRIGUES, Carlos Eduardo Afonso. Tutela penal ambiental e princípios penais. São 

Paulo, 2012. 194 f. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.  

 

O objetivo perseguido na presente dissertação é o de fortalecer o princípio da 

intervenção mínima do Direito Penal, colocando-o como princípio reitor da moderna 

incriminação ambiental e fincando-o como última alternativa, mercê da severidade e 

seletividade de suas sanções e de seu caráter estigmatizante, no combate à desenfreada 

consumação dos recursos naturais que se verifica na atualidade.  

Antes da concreção de um olhar político-criminal a respeito da incriminação 

ambiental, os instrumentos legislativos utilizados na proteção do ambiente foram objeto de 

rigoroso filtro de legitimidade, verificando-se que, à luz da principiologia penal cravada no 

Texto Maior, são múltiplas as implicações jurídico-dogmáticas que deles advêm e os riscos à 

liberdade, inúmeros, fazendo pairar forte dúvida sobre o potencial do Direito Penal de refrear 

atos lesivos ao meio ambiente. 

A modesta contribuição que a normatividade penal pode oferecer para a tutela do 

ambiente, sobretudo por se cuidar de problema estrutural sistêmico que demanda soluções 

mais abrangentes que a excepcional e episódica incidência do Direito Penal, por um lado, e a 

existência de outros mecanismos – formais e informais – vocacionados à eficaz do bem 

jurídico-ambiental, por outro, impõem a adoção de medidas extrapenais com vistas ao 

enfrentamento da crescente degradação ambiental, concretizando-se ao mesmo tempo um 

sério programa descriminalizador das disposições penais pertinentes ao Direito Penal 

Ambiental hoje existentes.  

 

Palavras-chave: Tutela penal do ambiente. Princípios penais-constitucionais. Meios 

alternativos de proteção ao ambiente. Descriminalização. 

 



 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Carlos Eduardo Afonso. Criminal environmental protection and criminal 

principles. São Paulo, 2012. 194 f. Master Thesis, College of Law, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.  

 

The purpose of this essay is to reinforce the principle of the minimal intervention of 

the Criminal Law, placing it as a head principle of the modern environmental crimination and 

setting it as the last resort, due to its austerity and the selectivity of its penalties and of its 

stigmatizing character, on the battle against the unbridled consumption of the natural 

resources which currently occurs.   

Previously to the concretion of a political-criminal view of the environmental 

crimination, the legislative instruments used in the environmental protection were subject of a 

rigorous legitimacy check, finding that, from the analysis of the criminal elements in the 

Constitution, various are the legal-dogmatic implications that convey and the jeopardy to 

freedom is great, leading to serious hesitation about the aptitude of the Criminal Law to 

refrain harmful acts to the environment. 

The modest contribution that the criminal regulation can offer to the environmental 

protection, mainly due to the fact that it’s a systemic-structural issue demanding broader 

solutions than the exceptional incidence of the Criminal Law, on one side, and the existence 

of other mechanisms – formal and informal – oriented to the effective protection of the 

environment, on the other side, bind the assumption of measures outside of the Criminal Law 

that aim to confront the growing environmental degradation, materializing at the same time a 

serious decriminalizing scheme of the criminal dispositions pertaining Criminal 

Environmental Law existing today. 

 

Keywords: Criminal environmental protection. Criminal and constitutional principles. 

Alternative means of protecting the environment. Decriminalization. 
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Introdução 

 

A finalidade desta dissertação é analisar a maneira como o legislador ordinário 

procedeu à criminalização ambiental e verificar se ela está em conformidade com a 

principiologia de matriz penal em que se escora a Constituição Federal. A Lei 9.605/98, 

responsável pela criação de vários tipos penais ambientais, trouxe significativo rol de crimes, 

que vão desde a censura a atos contrários à fauna até os crimes contra a administração 

ambiental. Ao todo, avolumam-se dezenas de crimes que envolvem elementos e instituições 

relacionadas ao meio ambiente, aos quais, por opção metodológica, não se dedicará 

pormenorizada atenção, apenas a eles se fará referência individualmente, quando for 

pertinente à compreensão do texto.   

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigos 5º, § 2º e 

225 da Constituição Federal) constitui relevante conquista, e sua concretização interessa não 

só às presentes, como também às futuras gerações. Não há dúvida a respeito da importância 

de se proteger o meio ambiente, bem que ao mesmo tempo pertence a um e a todos os 

indivíduos da sociedade. Nesse contexto, sua tutela corresponde à adoção de um modelo 

constitucional que privilegie tanto os direitos individuais como os direitos sociais, sem que 

um se transponha ao outro, numa relação de mútuo respeito e recíproca limitação.    

Fixada a premissa de que a proteção ambiental é indispensável em um quadro 

normativo-constitucional orientado pelos postulados de um Estado Democrático e Social de 

Direito, alguns questionamentos se impõem: a pujança desse direito traduz-se 

necessariamente na utilização do Direito Penal? Apesar de digno de tutela penal, o meio 

ambiente será adequadamente protegido por meio das normas penais? Caso se responda 

positivamente a estas indagações, de que maneira e de quais instrumentos o legislador pode se 

valer para bem executar essa tarefa?  

As respostas a esses questionamentos formarão um corpo crítico relativamente às 

técnicas de que se valeu o legislador ordinário, quando criminalizou as condutas lesivas ao 

meio ambiente e à tomada de consciência de que é necessário estabelecer limites à 

intervenção penal na esfera de liberdade, por mais relevante que seja o bem jurídico que se 

quer tutelar.  
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Propõe-se, assim, esmiuçar os expedientes usados pelo legislador pátrio para tipificar 

as lesões ambientais, a fim de investigar a respeito da legitimidade e eficiência da proteção 

penal ambiental no contexto brasileiro. É com base nesse propósito que serão analisadas as 

intricadas relações decorrentes da intensa aproximação do Direito Penal com o Direito 

Administrativo, concretizada na constante criação de tipos penais dependentes de 

complementação administrativa, e a estrutura delitiva dos crimes de perigo abstrato, 

largamente utilizada nas criminalizações típicas das sociedades pós-industriais, com a 

finalidade de perscrutar acerca da compatibilidade destas com os princípios penais. 

Será posta em questão, outrossim, a instrumentalização do Direito Penal para 

promoção de determinados valores e com vistas à produção de efeitos meramente simbólicos, 

e a sua consequente inadequação a um sistema penal calcado na exclusiva proteção de bens 

jurídicos e na dignidade da pessoa humana. Colocar-se-á, assim, a discussão a respeito da 

contribuição que o Direito Penal pode oferecer para refrear o desgaste aos recursos naturais, 

permitindo-se que se reúnam os elementos necessários com vistas ao debate pertinente à 

colocação de limites à intervenção penal na tutela do meio ambiente.  

Em complemento a essa argumentação, dar-se-á ênfase a controles sociais diversos do 

ordenamento jurídico-penal, menos estigmatizantes e excludentes que este, e as formas 

jurídicas de que se valem para proteger o meio ambiente. À missão de gerenciar riscos 

potencialmente lesivos à sociedade, em especial ao meio ambiente, corresponde a necessidade 

de dotar outros meios de prevenção a danos ambientais de fortes instrumentos coercitivos e 

diretivos de comportamento, redirecionando o Direito Penal para sua função primordial e 

inarredável de proteção exclusiva a bens jurídicos.      

Desse modo, no primeiro capítulo, procurar-se-á estabelecer as bases de legitimação 

do direito de punir, carecedor de especial justificação por representar profunda e violenta 

ingerência nos direitos fundamentais. Faz-se necessário explicar aqui a natureza e o porquê da 

intervenção penal e qual fim ela pretende atingir, bem assim impõe-se a análise dos mínimos 

requisitos que se exige para sua operacionalização, visando à compreensão do sentido e dos 

limites da tutela penal ambiental. 

No segundo capítulo, serão abordadas as consequências que o fenômeno das 

sociedades pós-industriais produziu para o núcleo de proteção do Direito Penal, e as posturas 

que deste se exige para conter os novos riscos sentidos nos dias atuais, analisando-se tanto as 

posições legitimadoras, como os entendimentos contrários à modernização deste ramo do 
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Direito. Insere-se nesse contexto de demandas de ampliação do Direito Penal a afirmação de 

bens jurídico-coletivos, aqui inserido o bem jurídico-ambiental, resultando daí a imperiosa 

verificação do como e de que forma a tutela penal ambiental pode ser concretizada, e o bem 

jurídico por ela protegido.         

Em um Estado Democrático e Social de Direito, atado a dispositivos legais mas, na 

mesma intensidade, obediente a conteúdos materiais de justiça, os instrumentos de uma tutela 

penal ambiental devem ser compatibilizados com os princípios limitadores tradicionais às 

práticas penais. Fincada esta premissa, no terceiro capítulo debruçar-se-á sobre as técnicas de 

tutela do Direito Penal Ambiental e far-se-á um cotejo destas com os princípios penais, a fim 

de que se verifique se são conformes constitucionalmente os instrumentos de que se valeu o 

legislador ordinário. 

No quarto capítulo, defender-se-á uma posição de mínima intervenção do Direito 

Penal Ambiental, por esta representar a exceção, e não a regra, promovendo-se a redução 

deste ramo do ordenamento jurídico a condutas que ofendam bens jurídico-penais, retirando-

se, por outro lado, a mera tutela de funções de seu núcleo de proteção e desviando-o do 

caminho da administrativização. Nesse capítulo também analisar-se-á a questão dos efeitos 

simbólicos da lei penal e do fortalecimento de meios alternativos de tutela do meio ambiente.   

Portanto, de um lado, far-se-á uma exposição crítica das dificuldades dogmáticas 

decorrentes das técnicas de tutela criadas para a proteção do bem jurídico-ambiental e sua 

compatibilização com os tradicionais princípios de Direito Penal, e, por outro, serão feitas 

considerações político-criminais a respeito da conveniência de se manter uma legislação 

caracterizada por sua excessiva amplitude, criminalizadora de uma série de comportamentos, 

para se propor, ao final, um resgate da racionalidade do sistema punitivo, reduzindo-se o 

âmbito de abrangência da tutela penal ambiental e compatibilizando-a com o direito à 

liberdade.    

 

 

 

 

 

 



14 
 

Capítulo 1 

 

Vinculação da tutela penal à proteção de bens jurídicos 

 

1.1. Noções introdutórias 

  

Todo agrupamento humano, por mais rudimentar e precário que seja, pressupõe a 

observância de um conjunto mínimo de regras, a fim de que subsista. Para a preservação da 

convivência pacífica entre as pessoas que o integram, impõe-se a conformação do 

comportamento de todos a um núcleo básico de mandamentos que possibilite a vida em 

comum
1
.  

A elaboração de um código de regras deve vir acompanhada de mecanismos de 

controle e de reação a atos que contrariem as normas estabelecidas pelo corpo social. Os 

desvios comportamentais, de maior ou de somenos gravidade, têm na pena a demonstração de 

que são inadequados ao modelo imaginado e querido pelos indivíduos, frustrado pela conduta 

ilícita. 

Desse modo, exige-se a criação de instâncias – formais e informais – destinadas a 

incentivar e a cultivar os valores ínsitos às normas de convivência, visando ao seu efetivo 

respeito e acatamento, reclamando-se, ainda, a concepção de meios de controle e reação aos 

desvios que porventura ocorram, cuja destinação deve ser a de garantir o bem prestigiado pela 

norma e de prevenir futuras ações desse tipo. 

Como se demonstrará, o Direito Penal constitui um dos meios de controle social de 

que dispõem as sociedades organizadas. Ele corresponde ao setor do ordenamento jurídico 

responsável pela censura dos comportamentos mais perniciosos ao convívio social
2
. Sua razão 

de ser repousa na proteção subsidiária e fragmentária dos bens mais caros aos indivíduos 

integrantes de uma determina sociedade e na convivência pacífica e igualitária entre estes.  

                                                             
1 Nesse sentido, a doutrina de JUAN J. BUSTOS RAMÍREZ e HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉE: ―Cualquier forma 
de organización social, desde las estructuras más primitivas como la tribu pasando por la feudal y hasta el Estado moderno, 
requiere la conformidad de los miembros que la componen con un conjunto de reglas y principios establecidos‖ (Nuevo 
Sistema de Derecho Penal, p. 19). 
2 A esse respeito, CLAUS ROXIN assim se manifesta: ―Penso que o direito penal deve garantir os pressupostos de uma 
convivência pacífica, livre e igualitária entre os homens, na medida em que isso não seja possível através de outras medidas 
de controle sócio-políticas menos gravosas‖ (Que comportamentos pode o Estado proibir sob ameaça de pena? Sobre a 

legitimação das proibições penais, p. 32). 
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Os instrumentos de reação de que é dotado o Direito Penal são os mais contundentes e 

por isso mesmo os que mais afetam a esfera de direitos do indivíduo. De fato, uma das 

características que distingue este ramo jurídico dos demais é a pujança de suas sanções
3
, 

fortemente marcadas pela profunda ingerência estatal na liberdade do indivíduo. A pena e a 

medida de segurança constituem violentos mecanismos de punição de condutas que também 

representam significativo desrespeito a interesses essenciais da comunidade e dos indivíduos, 

portanto, indispensáveis ao livre desenvolvimento de um e de outro.  

Nesse contexto, não se pode olvidar que, quando se está a falar de Direito Penal, se 

está a falar de violência, não só a cometida por aquele que viola a norma, mas também aquela 

praticada pelo Estado
4
, a quem foi transferida a incumbência de articular e concretizar o poder 

de punir.  

Ressalte-se, outrossim, o reconhecido e indiscutível caráter seletivo e estigmatizante 

do Direito Penal. Tal significa que a execução do programa de criminalização imaginado pelo 

legislador é concretizado somente em parte pelas agências de controle
5
, em especial sobre os 

mais vulneráveis socialmente. Além disso, aquele que é apenado sofre evidente processo de 

exclusão social, sendo vítima de desconfiança e de marginalização por parte dos indivíduos. 

Significa dizer que nem todos os violadores da norma penal são apanhados pelas 

agências de controle, ficando de fora do sistema punitivo uma série de condutas que nele 

deveriam estar incluídas, dando margem ao surgimento do fenômeno das cifras negras ou 

ocultas
6
. São múltiplos os fatores que levam ao uso seletivo do Direito Penal e não há 

                                                             
3 Acentuando a intensidade das penas e das medidas de segurança, SANTIAGO MIR PUIG caracteriza o Direito Penal como 
o ramo do ordenamento jurídico que conta, em princípio, com as sanções mais graves: ―Como todo meio de controle social, o 
Direito penal tende a evitar determinados comportamentos sociais considerados indesejáveis, recorrendo, para isso, à ameaça 
de imposição de distintas sanções, caso tais condutas sejam realizadas; mas o Direito penal caracteriza-se por prever as 
sanções, em princípio, mais graves – as ‗penas‘ e as ‗medidas de segurança‘ –, como forma de evitar os comportamentos que 
julga especialmente perigosos – os ‗delitos‘‖ (Direito Penal: fundamentos e teoria do delito, p. 33). 
4 Deveras, falar de Direito Penal é falar, de todo e qualquer modo, de violência, pois ―violentos son generalmente los casos de  
los que se ocupa el derecho penal (robo, asesinato, violación, rebelión). Violenta es también la forma en que el derecho penal 
soluciona estos casos (cárcel, manicomio, suspensiones e inhabilitaciones de derechos)‖ (MUÑOZ CONDE, Francisco, 
Derecho penal y control social, p. 04). Seguindo nessa linha de raciocinio, GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO, 
rememorando o pensamento de FRANZ VON LISZT, acentuam o caráter dúplice da tutela concretizada pelo sistema 
punitivo, fincada a assertiva no fato de que, ao mesmo tempo em que protege bens jurídicos, o Direito Penal promove sua 
lesão com a imposição de uma pena: ―Justamente porque el derecho penal se vale de la aplicación de las sanciones más 
drásticas – tal como eficazmente se ha dicho, la pena de detención funciona como ‗arma de doble filo, es decir, tutela los 

bienes jurídicos mediante su lesión‘ –, en este momento histórico se recomienda que se lo utilice con la mayor prudencia 
posible, es decir, limitándolo al fin de salvaguardar los bienes fundamentales de la vida en sociedad‖ (Derecho Penal – Parte 
general, p. 30). 
5 Ou, dito de outro modo, ―as agências de criminalização secundária têm limitada capacidade operacional e seu crescimento 
sem controle desemboca em uma utopia negativa. Por conseguinte, considera-se natural que o sistema penal leve a cabo a 
seleção de criminalização secundária apenas como realização de uma parte ínfima do programa primário‖ (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro, Direito Penal brasileiro, p. 44). 
6 Por esse designativo quer-se expressar aquela malha da criminalidade que fica à margem das estatísticas oficiais e que, por 

isso mesmo, não se lhe destina qualquer punição, porque ou não há vontade político-social de a perseguir ou os escassos 
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dissenso quanto a essa conclusão, visto que invariavelmente são presos, processados e 

condenados, em grande medida, os vulneráveis socialmente, autores da chamada obra tosca da 

criminalidade
7
.        

Não bastasse isso, a seletiva atuação do sistema punitivo provoca nos escolhidos 

notório processo de marginalização social. Constata-se rotineiramente que a imagem do 

indivíduo apanhado pelas agências de controle formal fica negativamente marcada e a sua 

dignidade, mutilada, reduzindo significativamente suas chances de interação social. O 

resultado disso pode ser verificado nas altas taxas de reincidência, que têm forte apoio na 

redução de oportunidades e na exclusão sociais.  

Nesse contexto, quer pelo vigor de sua resposta, quer pelas incontestáveis notas da 

seletividade e da exclusão social, o manejo do Direito Penal deve se circunscrever aos casos 

em que se revele indispensável, sujeita sua incidência, ainda, à verificação da insuficiência 

dos outros meios de tutela estatal.  

Fixadas essas premissas, por outro lado, no atual estágio civilizatório, não há como 

prescindir do Direito Penal, constituindo a pena um mal necessário à sobrevivência humana. 

Todavia, enquanto não se puder substituir o Direito Penal por algo de melhor (Radbruch), 

ainda assim não se pode deixar de lado o trabalho indispensável de fixação de balizas em seu 

redor, firmes e seguras, regidas por princípios humanitários, com vistas à demarcação legítima 

de seu âmbito de atuação.  

Nessa ordem de idéias, procurar-se-á demonstrar que é insuficiente, apesar de 

constituir condição necessária, a constatação acerca da relevância de determinado bem para 

que ele receba proteção penal (fato que parece inconteste quanto ao meio ambiente), 

transformando-o em bem jurídico-penal. A esse juízo, deve ser acrescida a consideração a 

                                                                                                                                                                                              
recursos materiais e humanos impedem esse desiderato, havendo ainda outros fatores que alimentam esse fenômeno. 
Abordam-no os autores JORGE DE FIGUEIREDO DIAS e MANUEL DA COSTA ANDRADE na obra Criminologia: o 
homem delinquente e a sociedade criminógena: ―Muitas vezes o crime nem chega a nascer como facto estatístico, ou seja, 
não se dá a sua apresentação ou recepção no sistema de instâncias formais de controlo: é o que acontece com a criminalidade 
oculta, expressão que abrange todo o crime que não atinge o limiar mínimo de crime conhecido pela polícia. Mesmo que 

nasça, nem sempre consegue sobreviver: do caudal da criminalidade conhecida pela polícia, nem toda é descoberta ou 
clarificada, objecto de acusação, julgamento, condenação. A passagem do crime de instância a instância (...) é 
inevitavelmente feita à custa da intervenção de margens maiores ou menores de cifras negras‖ (p. 133). 
7 A expressão foi retirada da obra Direito Penal brasileiro de ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, 
Alejandro; SLOKAR, Alejandro, p. 47. Especificamente no âmbito do Direito Penal Ambiental, como em momento ulterior 
se fará menção, os escolhidos pelo sistema punitivo são os que menos impacto causam ao meio ambiente. Ao contrário, os 
grandes responsáveis pela progressiva degradação ambiental são dificilmente censurados penalmente, à vista da constatação 
de que muitas de suas atividades são autorizadas legalmente. Em vez de cifras negras, no âmbito do Direito Penal Ambiental 

fala-se em cifras douradas.  
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respeito da adequação e eficácia da tutela penal, que formarão a base crítica do legislador 

relativamente à opção de criminalizar ou não certos comportamentos. 

De um lado, tem-se, assim, a difícil missão de se eleger os bens que, dentro de um 

contexto histórico e de acordo com o modelo de Estado seguido, contarão com a valiosa 

contribuição do Direito Penal para sua eficaz indenidade, e, de outro, há a tarefa, igualmente 

árdua, de se estabelecer quando, de que forma, e como será posta em prática dita tutela. 

Sem dúvida, de acordo com o entendimento doutrinário prevalecente, a intervenção 

penal deve-se limitar unicamente ao resguardo de bens jurídicos
8
, cuja dignidade e 

necessidade de preservação apontem para a conclusão de que, sem eles, o desenvolvimento 

dos indivíduos se torne mais dificultoso, senão impossibilitado. À severidade de suas sanções, 

corresponde, portanto, a importância do conjunto de bens que está a proteger.  

Entretanto, ao lado da salvaguarda dos bens jurídicos elementares, compete também 

ao Direito Penal maximizar o direito fundamental à liberdade, tão relevante quanto o primado 

da segurança que se deve garantir aos indivíduos. Se é certo que a liberdade não é absoluta, 

também é correto afirmar que a repressão a todo custo a fulminaria, de maneira que se deve 

proceder a um difícil equilíbrio entre liberdade e segurança
9
.                     

Por fim, apesar de reconhecida a relevância do Direito Penal, sua adstrição às 

hipóteses em que se verifique a indispensabilidade de seu uso à proteção de determinados 

bens jurídicos, em prol da convivência harmoniosa entre os indivíduos, reconhece-se que ele 

faz parte de uma ampla e complexa estrutura destinada à conformação de comportamentos, 

isto é, não é o único meio de controle social e não está só nesta tarefa.  

                                                             
8 Nesse sentido, ALEXIS COUTO DE BRITO et al: ―O direito penal é o último recurso com o qual conta o Estado para 

proteger estes interesses fundamentais. Desta forma, somamo-nos decididamente à tese majoritária na doutrina penalista que 
considera que a essência do direito penal radica na tutela de bens jurídicos‖ (Direito Penal brasileiro, pp. 75-6). Essa forma 
de pensamento, contudo, é fortemente contestada por autores como GÜNTHER JAKOBS e GÜNTHER STRATENWERTH, 
os quais sustentam que cabe ao Direito Penal, em lugar da primordial tutela subsidiária de bens jurídicos essenciais à 
convivência humana pacífica, a função de reafirmar a vigência da norma e a proteção de contextos da vida enquanto tais, 
respectivamente. O segundo autor referido, inclusive, chega a dizer que, de tão vago e impreciso que é o conceito de bem 
jurídico, sua definição corresponde à quadratura do círculo: ―Há tempos isso foi demonstrado pela história da dogmática e 
repetido já suficientemente: uma definição abrangente e material do bem jurídico é a quadratura do círculo‖ (Sobre o 

conceito de “bem jurídico”, p. 112). Em momento posterior do trabalho, com mais vagar, essa questão e o pensamento destes 
e de outros autores serão analisados.    
9 Sobre a maximização a um só tempo dos meios de reação do delito e o direito à liberdade e o respectivo equilíbrio que se 
deve ter entre ambos, apontam FRANCISCO MUÑOZ CONDE e WINFRIED HASSEMER para o que se segue: ―Por isso, 
sob o tema de toda liberdade que seja possível, repressão só a que seja estritamente necessária, as modernas sociedades, 
inspiradas em princípios democráticos e entre eles por regras do Estado de Direito, devem desenvolver programas de reação 
frente ao delito que busquem manter, da melhor forma possível, o difícil equilíbrio entre liberdade e segurança, conseguindo,  
ao mesmo tempo, níveis de eficácia aceitáveis na redução ou contenção do problema da criminalidade‖ (Introdução à 

Criminologia, p. 165). 
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Portanto, indubitavelmente, é necessário verificar quando estará autorizado o Direito 

Penal a intervir nas relações sociais conflitivas, se ele é apto a enfrentar as formas que a 

criminalidade vem assumindo nos dias atuais, particularmente a criminalidade ambiental, e, 

por fim, com quais instrumentos ele poderá legitimamente intervir no círculo de liberdade dos 

indivíduos.    

 

1.2. O Direito Penal como subespécie de controle social formal 

 

Caracterizado o Direito Penal como o braço do ordenamento jurídico ao qual se atribui 

a tarefa de proteger os bens jurídicos mais importantes contra os mais severos ataques a eles 

dirigidos, é necessário pôr em evidência que não se trata da única solução a ser utilizada em 

face dos problemas oriundos da vida em sociedade, havendo outros meios de controle social – 

informais e formais
10

. 

O controle social informal é exercido ali onde se concretiza o processo de interação e 

socialização do indivíduo, correspondendo àquelas instâncias, como a escola, a família, a 

igreja dentre outras, responsáveis pela edificação moral das pessoas e por oferecer a estas os 

contornos mínimos necessários a uma convivência social harmoniosa e tolerante. Por isso, as 

normas sociais servem de padrão de orientação de condutas, alimentando no seio da sociedade 

a expectativa de que serão cumpridas e de que se pode confiar em sua fiel observância pelos 

indivíduos. 

Outra peculiaridade do controle social informal reside em seu aspecto punitivo, cujo 

acionamento se dá com vistas a corrigir comportamentos sociais desviantes. Assim, prevê-se a 

aplicação de determinadas sanções sociais para conformar comportamentos perniciosos que se 

revelem contrários ao modelo de integração social que se quer ver implantado em uma 

determinada localidade. 

A diferença entre esta espécie de controle social e o Direito Penal está em que este 

possui feição altamente formalizada e é regido por um conjunto de normas que busca conferir 

                                                             
10 O controle social pode ser definido como ―o conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o 
indivíduo aos modelos e normas comunitários. Para alcançar tais metas as organizações sociais lançam mão de dois sistemas 
articulados entre si. De um lado tem-se o controle social informal, que passa pela instância da sociedade civil: família, escola, 
profissão, opinião pública, grupos de pressão, clubes de serviço etc. Outra instância é a do controle social formal, identificada 
com a atuação do aparelho político do Estado. São controles realizados por intermédio da Polícia, da Justiça, do Exército, do  
Ministério Público, da Administração Penitenciária e de todos os consectários de tais agências como controle legal, penal 

etc.‖ (SHECAIRA, Sérgio Salomão, Criminologia, p. 60). 
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maior previsibilidade e segurança na aplicação de seus mandamentos e proibições, conteúdos 

de que se revestem as disposições penais, evitando-se a espontaneidade, a surpresa e o 

subjetivismo característicos de outros meios de controle social
11

, mostrando-se como um 

poder que é exercido de forma controlada e respeitadora de certas garantias estabelecidas em 

favor daquele que delinquiu
12

. 

Feitas essas considerações, chega-se à conclusão de que o Direito Penal é apenas mais 

uma das ferramentas disponíveis para o exercício do controle social, isto é, ele não reserva 

para si com exclusividade tal tarefa, dividindo com outras instâncias de controle, incluindo-se 

as informais e até mesmo outras de natureza jurídica, como, por exemplo, o Direito Civil e o 

Direito Administrativo, a incumbência de censurar, com o rigor que lhe é peculiar, as 

condutas que representem um significativo dano social, em obediência ao inafastável 

princípio da ultima ratio
13

.  

Portanto, sob a inspiração da doutrina de FRANCISCO MUÑOZ CONDE, tem 

pertinência ressaltar que ―el derecho penal no es todo el control social, ni siquiera su parte 

más importante, sino solo la superficie visible de un iceberg, en el lo que no se ve es quizás lo 

que realmente importa‖
14

.  

 

 

1.3. A proteção de bens jurídicos como missão do Direito Penal  

 

Como todo instrumento estatal que impõe restrições a direitos fundamentais, é 

necessário estabelecer limites ao Direito Penal, que só poderá atuar, quando sua base de 

fundamentação estiver presente, e desde que respeitados certos limites, isto é, por representar 

relevante interferência na esfera de liberdade individual, carece a proibição penal de especial 

                                                             
11 ―Lo que diferencia al derecho penal de otras instituciones de control social es simplemente la formalización del control, 
liberándolo, dentro de lo posible, de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de la subjetividad propios de otros 
sistemas de control social‖ (MUÑOZ CONDE, Francisco, ob. cit., pp. 06-7). Também nesse sentido a doutrina de 
SANTIAGO MIR PUIG: ―O Direito Penal constitui um dos ‗meios de controle social‘ existentes nas sociedades atuais. A 
família, a escola, a profissão, os grupos sociais são também meios de controle social, mas possuem um caráter informal que 

os distingue de um meio de controle ‗jurídico‘ altamente formalizado como é o Direito penal (Ob. cit., p. 33). 
12 Como destaca JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ: ―Esta formalización preside el ejercicio jurídico-penal del ‗ius 
puniendi‘ mostrándolo como un ejercicio controlado, no ya por consideraciones de utilidad social, sino por garantías 
establecidas a favor del individuo delincuente‖ (Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, p. 250). 
13 ―Mas o Direito penal não é o único meio de controle social que se exerce por meios de normas jurídicas que prevêem 
sanções formalizadas para certas condutas. Existem outras formas de controle social de caráter jurídico‖. (...) ―O Direito 
penal deve se limitar a oferecer o último recurso – ultima ratio -, quando os demais meios de controle social, jurídicos ou 
não, resultarem insuficientes‖ (MIR PUIG, Santiago, ob. cit., p. 34). 
14 Ob. cit., p. 07. 
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justificação
15

. Faz-se imprescindível, dessa forma, delimitar as finalidades deste ramo do 

Direito, explicitar os porquês de sua atuação e direcioná-lo no caminho que leve à realização 

de seus desideratos. 

Para se figurar legítima democraticamente, a atuação do Direito Penal deve ser 

excepcional e limitada à proteção dos bens mais importantes à comunidade, uma vez que 

acarreta graves ingerências nos direitos fundamentais dos indivíduos. Portanto, o Estado, a 

quem compete a imposição das sanções penais, tem na proteção dos bens jurídicos a 

legitimidade necessária para sua atuação, constituindo esse o fundamento de aplicação das 

penas: a necessidade de tutelar bens jurídicos
16

. 

Embora tenha forte conteúdo social, já que procura harmonizar os diversos conflitos 

decorrentes da intersubjetividade tão peculiar à vida em sociedade, não se pode deixar de 

considerar que a atuação estatal no âmbito do sistema punitivo deve atentar para a figura do 

indivíduo destinatário das normas penais. É este que deve mirar o ordenamento jurídico-penal 

e em razão deste que se deve justificar a intervenção penal, procurando-se, sempre que 

possível, a obtenção de resultados úteis ao ser humano e ao seu livre desenvolvimento.  

Nesse contexto, as teses sociológicas de cunho funcionalista-extremado que veem na 

proteção do sistema normativo em si a tarefa do Direito Penal devem ser rejeitadas porque 

desconsideram a dignidade humana
17

 ao projetar como finalidade da pena a estabilização 

contrafática do sistema social por intermédio do asseguramento da vigência das normas 

penais. Filia-se a essa corrente de pensamento o autor GÜNTHER JAKOBS, para quem não 

deve o Direito Penal proteger bens jurídicos, mas, sim, a vigência da norma
18

. Vê-se que não 

                                                             
15 Conforme acentua FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, a proibição penal ―enquanto manifestação estatal restritiva de direitos, 
carece de especial justificação, de uma justificação que não pode ser simplesmente pressuposta pela legitimidade democrática 
do legislador ou pela ‗boa vontade‘ estatal na persecução de seus fins – não raramente enredada na comum vertigem objetiva 
do Estado –, ou, ainda, sequer encontrada na circularidade e no vazio de argumentos meramente formalistas‖ (Aproximações 

à teoria da exclusiva proteção de bens jurídicos no direito penal contemporâneo, p. 12). 
16 No mesmo sentido, ALEXIS COUTO DE BRITO et al: ―O fundamento para aplicar penas é logicamente a necessidade de 
tutelar bens jurídicos‖ (Ob. cit., p. 75). 
17 Acerca da dignidade da pessoa humana, a doutrina de JUAREZ TAVARES: ―Na Filosofia, suas origens remontam à Kant, 
como conseqüência da segunda fórmula do imperativo categórico: ‗Ages de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua 
pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio‘. A 
dignidade surge como valor intrínseco de todo ser humano, que não pode ser substituído por seu equivalente, como preço de 
uma mercadoria. (...) Sua postura, portanto, na ordem jurídica, mais do que a de sujeito de direitos positivados, deve ser a de 

condição de existência dessa mesma ordem, como indivíduo dotado de liberdade e de consciência de si mesmo, o qual cria e 
influencia o seu meio como personalidade social e responsável‖ (Critérios de seleção de crimes e cominação de penas, p. 
77). 
18 ―O direito penal garante a vigência da norma, não a proteção de bens jurídicos‖ (O que protege o direito penal: os bens 
jurídicos ou a vigência da norma?, p. 34). Todavia, em consonância com a doutrina de ALAMIRO VELLUDO NETTO 
SALVADOR, ―a crítica que pode ser feita a JAKOBS resulta de inúmeros aspectos. Dois, entretanto, devem ser destacados. 
Em primeiro lugar, o autor configura uma teoria meramente formal do Direito moderno. Sua postura, com o propósito de 
afastar os debates a respeito do conteúdo da norma, enseja um formato de Direito conservador, desprovido de 

questionamento, vazio de objeções quanto ao papel de dominação que é capaz de exercer. Em segundo lugar, sua postura da 
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há nessa construção qualquer limite material ao labor legislativo e ela acaba por legitimar 

qualquer ordem jurídica, mesmo as de conteúdo ditatorial. O modelo de crime como ofensa a 

bens jurídicos, ao contrário, constitui verdadeiro pilar de sustentação de um Direito Penal 

democrático e serve de orientação e padrão crítico ao legislador ordinário
19

. 

Estabelecida a base de fundamentação material do Direito Penal e pontuado o 

potencial crítico e de orientação ao legislador que o bem jurídico exerce, desenvolver-se-á, em 

seguida, o caminho histórico por este percorrido, abordando-se sua emergência, os principais 

autores que dele trataram e, também, os opositores dessa noção, até chegar ao atual 

desenvolvimento do tema, minudenciado seu conceito, conteúdo e funções. Ao final, tratar-se-

á de esmiuçar os pressupostos materiais necessários à elevação de um interesse à categoria de 

bem jurídico e alguns aspectos relacionados ao bem jurídico-ambiental. 

 

 

1.3.1. O movimento iluminista e as consequências no conceito de crime 

 

Desde que as formas de reação ao delito foram vedadas aos particulares, procurando as 

diferentes culturas, ao longo do tempo, eliminar a vingança privada, a imposição das sanções 

penais foi paulatinamente transferida a uma autoridade central com competência não só para 

fazer frente à criminalidade mediante a imposição de penas, mas igualmente com a 

incumbência de definir, em termos precisos e taxativos, os limites da intervenção estatal na 

liberdade dos indivíduos
20

. 

                                                                                                                                                                                              
pena, como mera revalidação da pena, aparenta certa redundância, tendo em vista que a sanção já é uma característica 
constitutiva do Direito. Mais do que isso, a violência subjacente à sanção penal impede que sua finalidade fique restrita ao 
universo da eficácia jurídica. Não basta esta justificativa interna. A pena somente pode ser aplicada por razões externas à 
própria circularidade dogmática, isto é, deve conformar a realidade de alguma forma, produzir conseqüências sensíveis, fazer 
parte de um conjunto maior de medidas político-criminais‖ (Finalidades da pena, p. 248). 
19 Como pontua ANA ELISA LIBERATORE S. BECHARA: ―A teoria do bem jurídico e o modelo de crime como ofensa a 
um dado bem jurídico afirmaram-se, ao longo do tempo, como critérios de delimitação não só da matéria de incriminação, 
como dos próprios contornos da respectiva tutela. Essa herança do Iluminismo, firmada no século XIX, impede a adoção de 
modelos de Estado autoritários e permite afirmar a legitimidade do direito penal no Estado Democrático de Direito‖ (O 
rendimento da teoria do bem jurídico no direito penal atual, p. 16). 
20 A respeito da concepção da pena nos mais diversos momentos históricos, com início nos povos primitivos e término na 
contemporaneidade, por todos a obra de OSWALDO HENRIQUE DUEK MARQUES: Fundamentos da pena. No tocante ao 
caminho histórico percorrido pelas práticas penais, FRANZ VON LISZT noticia de que forma elas eram executadas antes da 

formação dos atuais Estados: ―Nas sociedades de estrutura familial que precederam a fundação do Estado (comunidades que 
têm o sangue por base) encontramos duas espécies de pena, ambas igualmente primitivas: 1. A punição do membro da tribo 
que na sua intimidade se fez culpado para com ela ou para com os companheiros; 2. A punição do estranho que veio de fora 
invadir o círculo do poder e da vontade da sociedade ou de algum dos seus membros. No primeiro caso, a pena aparece-nos 
principalmente como privação da paz social sob todas as suas diversas formas, como proscrição. No segundo caso, aparece-
nos principalmente como luta contra o estrangeiro e toda a sua raça, como vindita ou vingança do sangue (blutrache), 
exercida de tribo a tribo até que sucumba uma das partes contendoras ou a luta cesse por esgotamento das forças de ambas. 
Em um e outro caso, a pena revela traços acentuadamente religiosos (caráter sacro); como a paz está sob a proteção dos 

deuses, a vingança tem o seu fundamento no preceito divino‖ (Tratado de Direito Penal, pp. 75-6). 
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Com a divulgação dos ideais político-filosóficos do Iluminismo, estabeleceu-se forte 

repulsa ao arbítrio, à iniquidade e à injustiça vivenciada na Idade Média, de tal maneira que 

foram estabelecidas propostas de racionalidade das práticas penais e criados direitos e 

garantias favoráveis aos indivíduos. Destes, vale destacar o princípio de que todo crime e toda 

pena devem estar previstos em lei, aprovada pelo Parlamento, surgindo, assim, o principio da 

legalidade, verdadeiro paradigma do Direito Penal moderno.       

Nesse período histórico, a forma de governo predominante eram as monarquias 

absolutas, cujo poder era exercido em nome de Deus. Acreditava-se, pois, em que o monarca 

detinha uma espécie de mandato divino e qualquer transgressão às suas ordens significava 

uma ofensa a Deus, confundindo-se, em grande medida, crime e pecado. Nesse contexto, a 

filosofia da Ilustração surge como resposta adequada a deslegitimar os desmandos cometidos 

por tais monarquias
21

. O discurso de que se valeu a filosofia do Iluminismo foi eficazmente 

usado para combater toda forma de tirania e para humanizar a forma de punir de então.    

Extintos os suplícios, a pena passa a ser aplicada em favor da sociedade e em desfavor 

do delinquente violador do pacto social, retirando-se da pena o caráter sacro e de penitência 

que se lhe outorgava, passando ela a ser filtrada por critérios de racionalidade, visando aos 

fins preventivos
22

. De fato, somente nesse período histórico foi possível a separação entre 

Estado e Igreja, abrindo-se espaço à secularização
23

 da ciência e à instituição de um Estado 

laico
24

.  

Nesse contexto político-cultural, é publicado o livro de CESARE BONESANA, o 

Marquês de Beccaria, em 1764, fortemente lastreado na idéia de contrato social
25

. Nele 

advoga-se a exigência de que somente as leis podem prever crimes e penas, pois é o legislador 

                                                             
21 Relacionando o Iluminismo com a demarcação de um novo paradigma no Direito Penal, a doutrina de RENATO DE 
MELLO JORGE SILVEIRA: ―Reagindo às arbitrariedades sentidas no Ancien Règime, a vertente jurídica do Iluminismo 
tencionou traçar limites definidos para o exercício do jus puniendi estatal, firmando, pois, um conceito material de delito. 

Revitalizando idéias inicialmente propostas no Humanismo, nota-se verdadeiro refluxo cultural e espiritual de toda a 
sociedade da época. Pretende-se um abandono da noção de crime-pecado, buscando o uso da razão na condução do 
comportamento humano. A tendência notada (secularismo/humanização) cogita, pois, favorecer ou garantir os bens 
individuais diante do arbítrio judicial e da gravidade da penas‖ (Direito Penal Supra-individual, p. 37). 
22 De acordo com LUIZ REGIS PRADO: ―Na filosofia penal iluminista, o problema punitivo estava completamente 
desvinculado das preocupações éticas e religiosas; o delito encontrava sua razão de ser no contrato social violado e a pena era 
concebida somente como medida preventiva‖ (Bem jurídico-penal e Constituição, p. 24). 
23 Esse termo designa ―os processos pelos quais a sociedade, a partir do século XV, produziu uma cisão entre a cultura 

eclesiástica e as doutrinas filosóficas (laicização), mais especificamente entre a moral do clero e o modo de produção da(s) 
ciência(s)‖ (CARVALHO, Amilton Bueno; CARVALHO, Salo de, Aplicação da pena e garantismo. p. 05). 
24 No contexto histórico brasileiro, a Constituição Republicana de 1890 foi a primeira a prever a liberdade de culto, a 
reconhecer efeitos jurídicos ao casamento de natureza civil e a estabelecer a laicidade no sistema público de ensino (artigo 
72, §§ 3º, 4º e 5º). 
25 Afirmação que pode ser corroborada com a seguinte passagem de sua obra: ―Foi, portanto, a necessidade que constrangeu 
os homens a cederem parte da própria liberdade: é certo, pois, que cada um só quer colocar no depósito público a mínima 
porção possível, apenas a que baste para induzir os outros a defendê-lo. A agregação dessas mínimas porções possíveis forma 

o direito de punir, tudo o mais é abuso e não justiça, é fato, mas não é direito‖ (Dos delitos e das penas, p. 43). 
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―que representa toda a sociedade unida por um contrato social‖
26

 e, coerentemente com o 

momento histórico vivido, CESARE BONESANA defende a proibição de os juízes 

interpretarem as leis
27

 e é contrário à criação de leis obscuras, por entender que quanto mais 

clara ela for e mais pessoas a compreenderem, ―menos freqüentes serão os delitos, pois não há 

dúvida de que a ignorância e a incerteza das penas propiciam a eloqüência das paixões‖
28

.  

Extrai-se da obra de CESARE BONESANA que deve haver proporção entre os delitos 

e as penas, cuja medida essencial estará na extensão do dano causado à sociedade, bem como 

há o prestígio de finalidades preventivas à pena, a fim de ―impedir que o réu cause novos 

danos aos seus concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo‖
29

, propugnando, ainda, 

pela proximidade da pena com o delito e, por sua infalibilidade, conferindo a certeza de que o 

castigo será imposto. Enfim, de forma sintética, para CESARE BONESANA, a pena deve ser 

―essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, 

proporcional aos delitos e ditada pelas leis‖
30

.  

Depois da publicação da obra Dos delitos e das penas, testemunha-se, ainda no século 

XVIII, a emergência da Revolução Francesa, movimento responsável pela colocação do 

homem como centro do sistema normativo. Inspirada fortemente por princípios humanitários, 

esse movimento político é acompanhado da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, que estabelece, em seu artigo 8º, que ―as penas devem ser estrita e 

evidentemente necessárias‖.  

A exigência de que o recurso à pena atenda a razões de necessidade tem íntima 

conexão com as bases teóricas que moldaram os Estados criados a partir das Revoluções do 

século XVIII. A cessão de determinados direitos de liberdade dos indivíduos em troca de 

proteção e segurança, noção sustentada pelos teóricos do contrato social, tem razão de ser na 

medida em que a limitação ao gozo dos direitos individuais encontre séria justificativa 

conexionada ao resguardo da ordem pública, abalada pela danosidade social representada pelo 

                                                             
26 Idem, p. 44. 
27 E isso ―pela própria razão de não serem eles legisladores‖ (Idem, p. 45). 
28 Idem, p. 48. 
29 Idem, p. 62. 
30 Idem, p.139. O autor posicionou-se, ainda, contrariamente à utilização da tortura como método de investigação e admitia a 
pena de morte apenas excepcionalmente, quando o indivíduo pudesse afetar a segurança nacional ou sua existência pudesse 

implicar em uma perigosa revolução para a forma de governo estabelecida (Idem, p. 95). 
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cometimento do crime. Imbricados estavam, assim, os conceitos de direito subjetivo, 

danosidade social e a necessidade da pena
31

. 

Por outro lado, verificado o insucesso das teorias absolutas da pena, atreladas à 

retribuição e à idéia de compensação do mal do crime com o mal da pena como fator 

legitimador do sistema de justiça criminal, perde vigor o entendimento de que a sanção penal 

deve ser dirigida ao passado, como forma de dar resposta ao crime cometido, pois essa 

concepção carrega forte conteúdo revanchista, que em nada contribui para o enfrentamento 

efetivo e sério da criminalidade. 

Constatou-se, pois, a necessidade de novos desenvolvimentos científicos que 

despontassem para uma nova formatação ideológica do sistema punitivo, capaz de oferecer 

respostas úteis e proveitosas à sociedade. Impunha-se, por assim dizer, um olhar diferenciado 

da mera retribuição do mal pelo mal; longe de representar uma volta ao passado, numa 

espécie de vingança instintiva carecedora de legitimidade, passou-se a visualizar a pena como 

instrumento de prevenção de delitos
32

.  

De igual forma à nova concepção dos fundamentos da pena, a teoria do crime também 

experimentou mudanças estruturais com o advento dos ideais iluministas. Com a limitação do 

poder de punir do Estado e a consequente proibição do arbítrio, mercê dos fundamentos 

sustentados pela teoria do contrato social, os contornos do injusto penal e as penas respectivas 

passam a ser definidos legalmente, por meio de ato advindo do Parlamento, a fim de garantir 

o espaço de liberdade de cada indivíduo integrante do pacto social, que só receberá uma 

censura penal se violar os preceitos previamente estabelecidos pelo legislador.   

Além disso, moldou-se um conceito material de crime de modo a associá-lo a condutas 

socialmente danosas, aptas a interferir na convivência harmônica da sociedade, excluindo-se 

do abrigo da ilicitude penal a censura de condutas exclusamente imorais ou que estivessem 

ligadas a desvios religiosos, delimitando-se, assim, os limites do jus puniendi. 

 

 

                                                             
31 ―Direito subjectivo, danosidade social e necessidade de pena são, assim, pressupostos do conceito iluminista de crime‖ 
(CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, Constituição e Crime – uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização, p. 32). 
32 Como destaca ANABELA MIRANDA RODRIGUES, ―superada a legitimação teológica e metafísica do ius puniendi, a 
pena perdeu, em grande parte, a sua função de cunho retributivo. O direito de punir passa a justificar-se à luz da necessidade 
– uma ‗amarga necessidade‘, como já foi dito – e a pena ganha uma finalidade não escatológica mas terrena, dirigida à 

prevenção de outros crimes (prevenção geral e especial)‖ (Novo Olhar sobre a Questão Penitenciária, pp. 30-1). 
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1.3.2. FEURBACH e o delito como lesão a direitos subjetivos 

 

FEURBACH construiu sua definição de crime em consonância com a noção de 

contrato social, em voga no período em que publicou seus escritos. Para o autor, à entrega 

pelos cidadãos de parcelas de seus direitos corresponde o dever do Estado de garantir a 

convivência comum, de modo que a intervenção penal tem sentido apenas, quando ocorra 

lesão a direitos subjetivos alheios
33

. Vê-se, assim, que seu conceito de crime foi produzido 

sob a perspectiva de um Estado Liberal, responsável pelo cumprimento e efetivação do 

contrato social
34

.      

Trata-se, pois, de doutrina alicerçada num dos primados mais caros a Estados de 

cunho liberal: a liberdade, que só pode ser afetada, quando se revele estritamente necessário 

ao resguardo da paz pública. Interessa, portanto, a demarcação do núcleo de liberdade de cada 

um e o respectivo respeito ao seu exercício, cumprindo ao Estado, por meio do Direito Penal, 

a reprovação de condutas que atentem contra esse direito. 

Em consonância com o entendimento do autor, a atuação do Direito Penal só é 

legítima para censurar as lesões que impeçam a vítima de exercer plenamente sua própria 

liberdade. Pressupunha-se que a relação entre o autor do delito e a vítima fosse de igualdade 

de direitos, solapada com a prática do crime, culminando na impossibilidade de a parte 

prejudicada fazer uso de sua liberdade. As condutas passíveis de punição pelo Estado, dessa 

maneira, são aquelas que se traduzem em lesões a direitos subjetivos e impliquem um dano 

social
35

.     

Nessa ordem de idéias, excluem-se do ilícito penal comportamentos exclusivamente 

imorais ou que afetem doutrinas e mandamentos religiosos, visto que tais condutas não 

causam um dano direto a uma pessoa determinada, isto é, não representam a violação a 

direitos subjetivos. E, desse modo, a obra de FEUERBACH teve o mérito de proceder à 

separação entre Direito e Moral, e de promover a divisão entre Direito e Religião, resultando 

                                                             
33 Portanto, segundo FEURBACH, ―conforme o fim do próprio Estado, este só poderia intervir penalmente quando fosse 
presente um delito que viesse a lesionar algum direito dos cidadãos. Emergia o Estado, pois, como garante das condições da 
vida em comum‖ (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 38). 
34 Sobre o assunto, LUIZ REGIS PRADO aduz que ―a concepção material de delito como lesão de um direito subjetivo 
decorre da teoria contratualista aplicada no âmbito penal. Esse posicionamento – resultado da ideologia liberal-individualista 
dominante – apresenta-se como um conteúdo sistemático funcional – conduta punível é aquela lesiva a um direito subjetivo e 
liberal concreto-imanente – proteção também do direito individual na esfera objetiva de liberdade pessoal‖ (Ob. cit., p. 25).  
35 Nesse sentido, a obra de JUAREZ TAVARES: Bien jurídico y función en Derecho Penal, p. 18. 
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na exclusão de finalidades transcendentais, religiosas ou morais do Direito Penal, que devem 

ser alocadas no ilícito policial, de cunho administrativo.     

O Código Penal da Baviera, de 1813, de que foi autor FEURBACH, reflete e 

corrobora a linha de pensamento descrita, pois dele se retiram delitos como a heresia, a 

prostituição, a sodomia, o incesto
36

 dentre outros, remetendo-os em parte ao Direito Penal de 

Polícia
37

, constituindo as ações que representassem lesões a direitos subjetivos o centro 

nuclear de seus dispositivos. 

Todavia, os críticos logo apontaram a insuficiência desta teoria, em especial porque 

havia punição de crimes, como os contra a honestidade, que não ofendiam quaisquer direitos 

subjetivos. Por outro lado, FEURBACH admitia a existência de punição às chamadas 

infrações policiais, não por lesionarem direitos subjetivos, mas por importarem significativo 

risco à paz pública
38

.  

 

 

1.3.3. A proteção a bens propugnada por BIRNBAUM 

 

Feitas as críticas contra o conceito de crime articulado por FEURBACH, passa-se a 

edificar a idéia de que a tutela consubstanciada pelo Direito Penal, em vez de amparar 

unicamente direitos subjetivos, deve voltar seu olhar à proteção de bens localizáveis na 

realidade e que sejam essenciais ao convívio social.     

Em escrito sobre a tutela da honra, publicado no ano de 1834, BIRNBAUM modifica 

o cenário relativo à conceituação de crime, já que atribui ao Direito Penal a tarefa de proteger 

bens de acentuada importância à comunidade. Muito de sua construção deve-se à constatação 

a respeito da incapacidade do labor doutrinário que divisava no conceito de crime uma lesão a 

                                                             
36 Ressalte-se, todavia, que hoje é punida criminalmente na Alemanha a prática do incesto. A conformidade desta 
criminalização aos princípios constitucionais foi recentemente reafirmada pelo Tribunal Constitucional daquele país. A esse 
respeito, LUÍS GRECO manifesta sua crítica em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais intitulado Tem 
futuro a teoria do bem jurídico? Reflexões a partir da decisão do Tribunal Constitucional Alemão a respeito do crime de 
incesto (§ 173 Strafgesetzbuch) em que sustenta ser missão do Direito Penal a proteção da esfera nuclear da vida privada, daí 
se seguindo sua oposição à tipificação penal do incesto.   
37 ―O Código Penal da Baviera (1813), da autoria de Feuerbach, concretiza este ideal, não criminalizando a heresia, a 
blasfémia, a bigamia e o incesto. Por outro lado, remete para o Direito Penal de Polícia a sodomia, a heresia, a prostituição, o 
concubinato, a formação de seitas, etc.‖ (CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 39). 
38 Acerca da crítica que se formulou à teoria de FEURBACH, RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA pontua que ―a 
grande crítica à sua teoria residia no fato de que existiam ações que, apesar de não ofenderem tais direitos subjetivos, ainda 
assim, eram punidas. Caso evidente de tal situação era representado pelos crimes contra a honestidade. Grande discussão 
também se deu quanto às chamadas infrações policiais (polizeivergehen). Ainda que não lesionassem direitos subjetivos, 
Feuerbach entendia ser justificável uma punição, já que tais condutas colocavam em perigo a ordem e a seguridade social‖ 

(Ob. cit., p. 38). 
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direito subjetivo de explicar a punição de classes especiais de delitos, como a moralidade 

pública, os quais, apesar de não se amoldarem à noção de direito subjetivo, eram incluídos no 

campo jurídico-penal
39

. 

À BIRNBAUM é atribuída a paternidade da teoria do bem jurídico, embora também se 

reconheça que ele não chegou a utilizar explicitamente essa expressão. É certo, contudo, que a 

recorrente menção ao vocábulo ―bens‖ em sua obra e a colocação deste como núcleo central 

de seu pensamento, somados ao redirecionamento que impôs às finalidades do Direito Penal, 

doravante com a missão de tutelar os bens materiais essenciais aos indíviduos, fizeram com 

que fosse considerado o criador desta teoria
40

. 

Discute-se a ligação da teoria por ele fundada com o conceito material de delito criado 

pelo Iluminismo, fortemente apoiado na noção de contrato social. Em outras palavras, coloca-

se o debate a respeito do pedigree
41

 histórico da teoria do bem jurídico. A esse respeito, 

BERND SCHÜNEMANN
42

, por exemplo, sustenta derivar do Iluminismo a caracterização 

dos elementos essenciais da teoria do bem jurídico, por esta estar sobremodo vinculada à 

imposição de limites ao jus puniendi. De todo modo, é pertinente a observação de MARIA 

DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA no sentido de que BIRNBAUM se situava em 

um período de transição de idéias, o que explica a existência de dissenso quanto ao suporte 

teórico de sua obra. Nesse aspecto, é de se destacar que o autor privilegiava tanto uma visão 

naturalista dos bens, própria da base teórica iluminista, como uma concepção mais vaga e 

aberta, como os bons costumes e a honra
43

. Portanto, BIRNBAUM busca conciliar o 

                                                             
39 De acordo com GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO: ―En un escrito de 1834, Birnbaum evaluaba críticamente la 
concepción protoilustrada del delito como ‗violación de un derecho subjetivo‘, advirtiendo cómo la concepción mencionada 

había sido incapaz de explicar por sí misma la punición de hechos lesivos de bienes con un rango particular (piénsese, por 
ejemplo, en la moralidad pública o el sentimiento religioso), pero que no podían encuadrarse en el paradigma del derecho 
subjetivo‖ (Ob. cit., p. 33). 
40 A corroborar esse entendimento, transcreve-se a doutrina de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―De 
facto, Birnbaum não chegou sequer a utilizar a expressão ‗bem jurídico‘, mas uma série de expressões de tipo descritivo que 
se podem identificar com o referido conceito. Daí ser-lhe atribuída a sua paternidade‖ (Ob. cit., p. 46). 
41 A expressão foi lançada por LUIS GRECO nas considerações introdutórias da obra O bem jurídico como limitação do 
poder estatal de incriminar?, que condensa diversos artigos de autores alemães sobre a teoria do bem jurídico e a sua 

(in)capacidade de ainda servir como parâmetro crítico e legitimador das criminalizações.    
42 O princípio da proteção de bens jurídicos como ponto de fuga dos limites constitucionais e da interpretação dos tipos, pp. 
31-7, passim. O autor tece críticas a respeito do modo como o Tribunal Constitucional desprezou o potencial crítico da 
proteção de bens jurídicos no julgamento que envolvia a criminalização da cannabis. De acordo com o autor, ao assim agir, o 
Tribunal Constitucional ―desconheceu qualquer limite específico para a utilização do Direito Penal, de modo que, ao final, 
fez a teoria do Direito Penal retroceder a um nível pré-iluminista‖ (Idem, pp. 41-2).     
43 ―É que, por um lado, pretende acentuar o carácter concreto, palpável, dos objectos carecidos de tutela penal (visão 
naturalista dos bens), mas por outro, faz referência a bens imateriais como a honra e, até, aos ‗bons costumes‘ e ‗valores 

religiosos‘‖ (Ob. cit., p. 47). 
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reconhecimento de bens inatos com outros que são fruto do desenvolvimento do indivíduo em 

sociedade, que se revelem importantes à convivencia social
44

. 

Por fim, com a emergência de seu pensamento abre-se caminho à punição de condutas 

contrárias à moral ou à religião, que seriam nesta formulação enquandráveis como bens 

dignos de tutela pelo Direito Penal, ao contrário do conceito de crime como lesão a direitos 

subjetivos, formulado por FEUERBACH
45

. Nesse contexto, a elaboração teórica de 

BIRNBAUM  procedeu à adequação da teoria do delito às normas de Direito Penal vigentes, 

que conflitavam com a ideia de violação a direito subjetivo, principalmente as que estavam 

ligadas aos delitos contra a religião, o Estado ou a comunidade
46

.      

 

 

1.3.4. O positivismo de KARL BINDING e de FRANZ VON LISZT 

 

Prosseguindo no caminho histórico percorrido pelo conceito de bem jurídico, depois 

de BIRNBAUM entra em cena o positivismo e, com ele, visões intrassistemáticas da ciência 

penal, privilegiadoras da coerência interna do ordenamento jurídico-penal. Os contornos das 

categorias dogmáticas deste ramo jurídico – como o conceito de crime e de bem jurídico, por 

exemplo – são conformadas à luz desse método téorico de enxergar a ciência. Portanto, o 

modo de se estudar e de se produzir o Direito – em particular o Direito Penal – são obedientes 

a esse modelo legalista-formal, até por questões de coerência e lógica. 

Efetivamente, a concepção positivista influenciou significativamente os ideais de 

KARL BINDING, um dos representantes dessa vertente científica. Tanto assim que, sem 

qualquer preocupação com a legitimação material do poder de punir e, por conseguinte, sem 

estabelecer limitações ao legislador ordinário quanto ao processo de criminalização primária, 

                                                             
44 Cita-se novamente o pensamento de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Terá necessariamente que se 
atribuir carácter compromissório ao seu pensamento, se se tiver em conta que Birnbaum afirma como ‗inquestionável‘ serem 
‗os bens (...) em parte dados já ao homem pela sua natureza e, noutra parte, o resultado do seu desenvolvimento social‘ (não 
se opondo assim, em absoluto, à existência de direitos inatos), pertencendo ‗à essência do poder do Estado garantir, por igual, 

a fruição de certos bens a todos os homens que nele vivam‘ e perspectivando o Direito a partir do ‗fundamento jurídico e do 
fim do próprio Estado‘, reflectindo estas últimas afirmações a tentativa de conciliação com a herança transistemática e crítica 
do iluminismo‖ (...) ―Parece-nos, pois, de recusar, quer a opinião daqueles autores que vêem no pensamento de Birnbaum 
uma relação de ‗continuidade‘ com o pensamento iluminista, quer a dos que entendem ter-se dado já nesta altura uma 
verdadeira ‗ruptura‘‖ (Idem, p. 48). 
45 ―Restringindo o jus puniendi estatal, o Estado da Restauração passava a ter, para si, que a conduta delitiva deveria lesionar 
bens, e não meros ‗direitos‘. Poder-se-ia, assim, ao contrário do que pregava Feuerbach, punir, também, condutas contrárias à 
religião e à moral‖ (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 40). 
46 TAVARES, Juarez, ob. cit., p. 20. 
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KARL BINDING sustenta ser o bem jurídico ―tudo o que, aos olhos do legislador, tem valor 

como condição para uma vida saudável dos cidadãos‖
47

. 

A doutrina de KARL BINDING promove verdadeira identificação entre os conceitos 

de norma e bem jurídico. Para o autor, o delito traduz-se na violação de um direito subjetivo 

do Estado consistente na observância das normas – proibitivas e impositivas – por ele 

emanadas
48

. O indivíduo revela com a exteriorização de sua conduta o desprezo à norma 

promulgada pelo Estado. O bem jurídico de que se reveste a norma é vulnerado, quando 

inexistente o dever de obediência referido, havendo total congruência, nessa ordem de ideias, 

entre norma e bem jurídico
49

.   

Por tal razão, KARL BINDING é tido como um positivista normativista
50

, porque não 

exprime qualquer preocupação em fixar limites materiais ao trabalho de criminalização do 

legislador. Ao contrário, sua concepção de bem jurídico, longe de expressar um padrão crítico 

e de orientação ao legislador, é fundamentalmente imanente ao sistema, já que entende ser o 

legislador o verdadeiro criador dos bens jurídicos, havendo, como antes anunciado, 

identificação entre os conceitos de bem jurídico e norma.   

Se o conceito de bem jurídico confunde-se com o de norma e consiste em tudo o que 

aos olhos do legislador tem valor para a convivência social, o pensamento de KARL 

BINDING rompe com o conceito material de crime delineado pelo Iluminismo. De fato, a 

tradição iluminista legou a ideia de que há direitos subjetivos inatos, de existência pré-

jurídica, reconhecidos pelo legislador e que são lesionados pela ação delituosa; KARL 

                                                             
47 Como bem explicita MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, BINDING, ―definindo o bem jurídico 
(‗Rechtsgut‘) como ‗tudo o que, aos olhos do legislador, tem valor como condição para uma vida saudável dos cidadãos‘ e, 

ainda no mesmo sentido e de forma mais completa, ‗tudo o que não constitui em si um direito, mas, apesar disso, tem, aos 
olhos do legislador, valor como condição de uma vida sã da comunidade jurídica, em cuja manutenção íntegra e sem 
perturbações ela (a comunidade jurídica) tem, segundo o seu juízo, interesse, e em cuja salvaguarda perante toda a lesão ou 
perigo indesejado, o legislador se empenha através de normas‘, opta claramente pelo positivismo normativista, na medida em 
que o bem jurídico se identifica com tudo o que como tal for considerado pelo legislador‖ (Ob. cit., pp. 50-1). A expressão 
Rechtsgut pode ser entendida como bem-do-direito, a revelar a identificação, que será abordada no corpo do texto, entre bem 
jurídico e norma (Idem, p. 51). 
48 PRADO, Luiz Regis, ob. cit., p. 27. 
49 Pertinente a citação, a propósito do tema, da obra de RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: ―Com a Escola Positiva, 
diversas concepções metodológicas se fazem presentes. Karl Binding, em particular, tinha para si que o delito consistia na 
lesão de um direito subjetivo do Estado, havendo total congruência entre a norma e o bem jurídico, sendo, a primeira, a única 
e definitiva fonte de revelação deste. A essência do Direito Penal seria, assim, formada por normas que são dedutíveis da lei  
penal e que, conceitualmente, são anteriores a ela, consistentes em um imperativo de ordem a proibir a realização de uma 
dada conduta‖ (Ob. cit., p. 43).  
50 A confirmar a adoção desse posicionamento por BINDING: ―Opta, notadamente, por um positivismo normativista, 
entendendo dever ser tido por ‗bem jurídico‘ tudo aquilo que assim é eleito pelo legislador. Portanto, há de se ter uma 

absoluta coerência entre norma e bem jurídico‖ (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 43). 
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BINDING, ao revés, rejeita a hipótese de haver bens anteriores e prévios à lei, pois é o 

legislador quem os cria e os eleva ao nível da legalidade
51

.     

Em razão de ter colocado o bem jurídico como núcleo do injusto, é considerado por 

alguns autores o verdadeiro fundador da história do bem jurídico
52

.  

Por sua vez, FRANZ VON LISZT rechaça o normativismo-positivista como modelo 

hábil a conformar a noção de bem jurídico. Embora tenha se alinhado ao positivismo, encara a 

questão de maneira diversa, dotando o conceito de bem jurídico de forte conteúdo 

sociológico, entendendo como tal ―os interesses humanos, ou do indivíduo ou da 

coletividade‖
53

. Dessa maneira, opondo-se ao tratamento puramente formal da matéria 

conferido por KARL BINDING, empresta ao conceito uma dimensão material que faz 

retomar a preocupação em fixar limites à atividade legislativa, a fim de que esta prestigie os 

denominados interesses humanos vitais
54

. 

Outra peculiaridade do pensamento de FRANZ VON LISZT é que ele vai buscar nas 

relações sociais concretas a legitimidade da intervenção penal, dizendo ser a vida que cria o 

interesse, convertido depois em bem jurídico
55

, contrariamente a KARL BINDING, defensor 

da ideia de que são as realidades do mundo que devem se adaptar ao Direito. Assim, 

comparando o entendimento de ambos, tem-se que: 

 

Se para Binding o bem jurídico é sempre criação do legislador, não tem 

existência pré-jurídica, para Liszt o bem existe como tal, como interesse vital 
da comunidade ou do indivíduo independentemente da atitude do legislador; 

assim, também, quanto à correspectiva danosidade social. (...) Para Liszt, o 

Direito parte das necessidades reais da vida humana em sociedade, dando-
lhes forma jurídica, enquanto que, para Binding, as realidades do mundo é 

que se devem adaptar ao Direito
56

. 

 

                                                             
51 Sobre a oposição entre o pensamento positivista de BINDING e a noção iluminista de bem jurídico, a obra de MARIA DA 
CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Assim se vê, também, como esta concepção de bem jurídico se opõe ao conceito 
material de crime do iluminismo como lesão de direitos subjectivos inatos, de existência pré-jurídica. Para Binding, não há 
direitos inatos, são sempre criados pela lei, atribuídos e não simplesmente reconhecidos‖ (Ob. cit., p. 51). 
52 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 44.  
53 Segundo o autor referido: ―Todo direito existe por amor dos homens e tem por fim proteger interesses da vida humana. A 
proteção de interesses é a essência do direito, a idéia finalística, a força que produz. Chamamos bens jurídicos os interesses 

que o Direito protege. Bem jurídico é, pois, o interesse juridicamente protegido. Todos os bens jurídicos são interesses 
humanos, ou do indivíduo ou da coletividade‖ (Ob. cit., p. 139). 
54 A respeito do assunto, LUIZ REGIS PRADO destaca a reação de LISZT ao tratamento formal da noção de bem jurídico: 
―Posteriormente, como reação contrária ao tratamento científico formal da norma, origina-se a dimensão material do conceito 
de injusto penal e o bem jurídico desenvolve toda sua capacidade de limite à ação legiferante, com os estudos de Franz von 
Liszt‖ (Ob. cit., pp. 29-30). 
55 ―É a vida, e não o Direito, que produz o interesse; mas só a proteção jurídica converte o interesse em bem jurídico‖ (Ob. 
cit., 139). 
56 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 55. 
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Ao lado da dignidade do interesse, que deve ser qualificado como vital para ser 

merecedor da tutela penal, FRANZ VON LISZT sustenta que a intervenção penal deve incidir 

unicamente para os casos de real necessidade
57

, os quais constituem pressupostos mínimos da 

criminalização que se fazem notar até os dias atuais. A colocação de limites à atividade 

legislativa, a defesa da liberdade pessoal e a criação de um conceito material de bem jurídico 

inserem FRANZ VON LISZT como seguidor dos ideais iluministas
58

.  

 

 

1.3.5. O neokantismo 

 

Em momento posterior ao tratamento positivista da noção de bem jurídico, assiste-se à 

introdução da linha neokantiana de pensamento, revestida de método peculiar, referida a 

valores
59

, responsável pela penetração nas categorias integrantes do delito de conteúdos 

valorativos. Com ela, promove-se a separação do ser, inerente às ciências naturais, do dever 

ser, típico das ciências culturais, colocando-os em compartimentos estanques e 

incomunicáveis
60

, procedimento a que se nominou dualismo metodológico.  

O conceito de bem jurídico construído por FRANZ VON LISZT, com apoio no mundo 

exterior, nos interesses humanos vitais, apreensível materialmente, é substituído por uma 

visão espiritualizada e com viés normativo propugnada pelo neokantismo, resultando na perda 

de sua capacidade crítica e de orientação ao legislador
61

.     

Em 1919, HONIG publica seu trabalho sobre O Consentimento do Ofendido e 

inaugura uma nova fase na trilha histórica do bem jurídico. Influenciado pela linha 

                                                             
57 ―A justificação da pena finalística está na necessidade dela para a manutenção da ordem jurídica e conseqüentemente 
para a manutenção do Estado‖ (Ob. cit., p. 159). 
58 ―Também será de salientar a continuidade do pensamento de Liszt em relação aos ideais da concepção iluminista, no que 

diz respeito à defesa da liberdade e individualidade pessoal, nomeadamente através da defesa de limites ao poder punitivo 
estadual‖ (CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 63). LISZT procurou conciliar a defesa da sociedade com a 
defesa da liberdade, visto que além das exigências de defesa social, dizia também cumprir ao Direito Penal ser a Magna Carta 
do delinquente.  
59 LUIS GRECO assim descreve o método próprio da linha neokantiana: ―Com a filosofia de valores do sudoeste alemão 
(Windelband, Rickert), ao lado das ciências naturais são revalorizadas as agora chamadas ciências da cultura, que voltam a 
merecer a denominação de ciência, sobretudo por possuírem um método próprio: o método referido a valores‖ (Introdução à 
dogmática funcionalista do delito, p. 217). 
60 Conforme a lição de FÁBIO ANDRÉ GUARAGNI, ―a linha neokantiana de pensamento, ao revalorizar esta distinção 
metodológica, promoveu verdadeiro racha entre os universos do ser, referido a fenômenos da natureza, e do dever-ser, 
referido a valores. Ambos os universos deveriam permanecer separados e incomunicáveis, porquanto cada qual era guiado 
por métodos sem qualquer traço comum, compreendendo a realidade a partir de enfoques distintos‖ (As teorias da conduta 
em direito penal, p. 103). 
61 Conforme MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, ―a evolução ulterior foi no sentido da espiritualização e 
normativização do conceito de bem jurídico, libertando-se, por um lado, da sua matriz empírico-naturalista – como ‗objecto 
do mundo exterior‘, de natureza material, apreensível pelos sentidos – e, por outro, da sua potencialidade crítica, 

delimitadora, transistemática‖ (Ob. cit., p. 64). 
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neokantiana, propõe uma concepção metodológica ou teleológica do bem jurídico, 

direcionada ao reconhecimento das finalidades das prescrições penais
62

, o que acaba 

acarretando sua completa identificação com a ratio legis das normas penais
63

.  

A função do bem jurídico de limitar o jus puniendi é enfraquecida e substituída por 

uma função meramente interpretativa, passando a se confundir com o próprio conteúdo da 

norma. Deixa o bem jurídico de exercer, portanto, qualquer contribuição crítica e torna-se 

uma categoria jurídica irrelevante, quase desnecessária
64

.    

Reduzida a noção de bem jurídico à função interpretativa, o crime passa a ser visto 

como mera violação de um dever
65

, sendo desimportante a identificação da ofensividade da 

conduta do agente para configuração do ilícito penal, já que a esta concepção interessa apenas 

a vigência formal da norma. Em síntese, o delito passa a ser constituído ―(a) pela violação de 

um dever, ou (b) pelo desvalor de uma intenção interior, ou (c) pelo rompimento da fidelidade 

do sujeito ou, ainda, (d) pela violação de um valor cultural‖
66

.  

Valendo-se da debilidade apresentada pela nova versão do bem jurídico, antes 

considerada excessivamente liberal pelos representantes da Escola de Kiel
67

, a ditadura 

nacional-socialista estabelece um Direito Penal da vontade de cunho ético, dirigido ao núcleo 

de proteção relacionado ao são sentimento do povo
68

, tudo isso à custa da ausência de 

potencial crítico de uma noção de bem jurídico que se confunde com a própria norma. 

                                                             
62 Nesse sentido, a doutrina de MANUEL DA COSTA ANDRADE: ―Em síntese, segundo a formulação de HONIG, o bem 
jurídico é o ‗fim reconhecido pelo legislador nas prescrições penais na sua formulação mais breve‘, ‗aquela síntese categorial 
com a qual o pensamento jurídico tenta captar o sentido e o fim das singulares prescrições penais‘‖ (A nova lei dos crimes 
contra a economia [Dec.-Lei n. 28/84, de 20 de Janeiro], p. 393). 
63 ―Sob a influência directa da filosofia neo-kantiana vai assistir-se ao triunfo duma concepção metodológica-teleológica do 
bem jurídico, doravante identificado com o telos ou a ratio legis das normas incriminatórias. O bem jurídico converte-se, 
assim, numa categoria omnicompreensiva à qual se reconduzem todos os elementos relevantes da factualidade típica, 

inclusive as modalidades de acção e as atitudes pessoais do agente‖ (Idem, p. 392). 
64 Conforme enfatiza MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, ―é claro que com este entendimento de bem 
jurídico ele passa a identificar-se com o conteúdo da norma, perdendo completamente a autonomia e transformando-se assim 
num ‗conceito absolutamente supérfluo‘, sem qualquer capacidade dogmática ou crítica‖ (Ob. cit., p. 69). 
65 ―El cambio que se produjo en la relación entre el Estado y el ciudadano, a causa de la revolución nacional -socialista, puso 
como elemento central de la concepción de delito a la violación del deber de fidelidad al Estado ético, personalizado por el 
Fuhrer‖ (FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo, ob. cit., p. 37).     
66 GOMES, Luiz Flávio, Norma e Bem Jurídico no Direito Penal, p. 80. 
67 Todavia, ao notarem a falta de ressonância crítica do bem jurídico no labor legislativo, a Escola revisou seu pensamento: 
―Especialmente a Escola de Kiel (Kieler Schule), que refutou, num primeiro momento, o dogma do bem jurídico por ser 
incompatível com as diretrizes do Estado totalitário, para admiti-lo posteriormente, quando perdeu sua identidade e não 
passava de instrumento inócuo. Essa Escola – representada, principalmente, por F. Schaffstein e G. Dahm – sustentou o 
chamado Direito Penal da vontade (Willensstrafrecht) ou Direito Penal do autor (Taterstrafrecht), procurando construir uma 
base teórica para o Direito Penal do nacional-socialismo‖ (PRADO, Luiz Regis, ob. cit., p. 33).    
68 ―El ‗sano sentimiento popular‘, impregnado de valores éticos, deviene en el criterio de determinación de la lesividad 
criminal de los comportamientos punibles, por lo que se asiste a una progresiva absorción de la esfera del derecho en la esfera 

de la ética‖ (FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo, ob. cit., p. 37). 
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Vê-se, assim, que a base neokantiana de pensamento caracterizou-se por favorecer a 

introdução de uma noção meramente formal das incriminações, assentando-se o Direito Penal 

mais na proibição de condutas contrárias a normas valorativas dotadas de um dever respectivo 

que propriamente na proscrição de condutas ofensivas à convivência comunitária pacífica. 

Nesse modelo, a missão do Direito Penal não radica tanto na punição de fatos, mas, ao 

contrário, concentra-se mais no modo de ser do agente.          

Por não oferecer qualquer base de legitimação aos tipos legais de crime e de se demitir 

da importante tarefa de estabelecer limites à função legislativa, a linha neokantiana foi 

fortemente contestada pela linha teórica que se seguiu após a segunda guerra mundial, 

ancorada na obediência aos vetores constitucionais e no respeito ao indivíduo, traduzidos, na 

seara penal, numa concepção material do ilícito penal e na colocação de limites ao legislador, 

revitalizando, assim, a noção de bem jurídico.   

 

 

1.3.6. Teorias sociológicas 

 

Antes de se analisar a relação entre bem jurídico, crime e Constituição, atentar-se-á 

para o pensamento de autores que conferiram nítido caráter sociológico à noção de bem 

jurídico, assentando suas convicções em uma visão funcionalista do Direito Penal. 

Dentre esses autores, KNUT AMELUNG destaca-se como defensor de uma 

concepção sistêmica da sociedade, colocando como função do Direito Penal a tarefa de, por 

meio da pena, assegurar as expectativas sociais em torno da vigência da norma. Por essa 

razão, o conceito de danosidade social para o autor traduz-se em um fato disfuncional, isto é, 

―o facto que dificulta ou impede que o sistema social resolva os problemas da sua 

sobrevivência e manutenção – o crime é um caso particular de facto disfuncional‖
69

. Nesse 

sentido, KNUT AMELUNG propõe uma teoria sociológica da lesividade social
70

, 

funcionalizando o indivíduo em favor da sociedade
71

.  

                                                             
69 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 92. 
70 O conceito de bem jurídico na teoria jurídico-penal da proteção de bens jurídicos, p. 158.  
71 A crítica que se pode apor a esse pensamento é que as exigências de estabilização do sistema social são realizadas à custa 
da instrumentalização da pessoa, servindo esta como meio e não como fim. Por outro lado, não se tem a exata dimensão do 
que seja socialmente danoso. Para tanto, KNUT AMELUNG busca auxílio na noção de bem jurídico para suprir essa lacuna 
conceitual, porém, socorre-se de uma concepção positivista desta noção, bem próxima à propugnada por BINDING, que, 
como acima demonstrado, defendia constituir objeto legítimo de incriminação tudo aquilo que, do ponto de vista do 
legislador, constituísse condição de uma vida sã da comunidade jurídica. Sobre o assunto, cf. CUNHA, Maria da Conceição 

Ferreira da, ob. cit., p. 96.    
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GÜNTHER JAKOBS, conhecido por se filiar a uma concepção funcional-sistêmica, 

advoga que o Direito Penal não se destina à proteção de bens jurídicos, mas à vigência da 

norma, que é composta por processos comunicativo-sociais, e por exercer a distribuição de 

papéis sócio-funcionais, sendo ambos responsáveis pela criação de expectativas de 

cumprimento. O autor sustenta que o conteúdo da culpabilidade daquele que infringe a norma 

penal consubstancia-se no reconhecimento de que fora infiel ao Direito e que a aplicação da 

pena, assim vistas as coisas, tem a finalidade de reafirmar a validade contrafática da vigência 

normativa. Portanto, deve o Direito Penal proteger ―a solidez das expectativas normativas 

essenciais frente à decepção – solidez esta que se encontra coberta pela eficácia normativa 

posta em prática‖
72

. 

Por sua vez, WINFRIED HASSEMER assevera que objeto de incriminação devem ser 

as condutas que, histórico e espacialmente, sejam relevantes ao desenvolvimento social. 

Formula o autor, assim, ―uma doutrina realista do bem jurídico, ancorada em diretrizes 

político-criminais de ordem racional‖
73

. A intervenção penal deve ser reservada aos casos 

particularmente graves, em que esteja presente uma conduta social danosa.   

Feitas essas breves considerações a respeito das teorias sociológicas, passar-se-á ao 

cotejo entre as noções de bem jurídico, crime e Constituição.  

 

1.4. A relação entre crime, bem jurídico e Constituição 

 

Após o fim do segundo grande conflito mundial, reformula-se a maneira de se 

enxergar a ciência penal e o método de operá-la. Em meados da década de sessenta e início da 

década de setenta, retoma-se a consideração do crime como ofensa a bens jurídicos, dotando-o 

novamente de conteúdo material. Há uma novidade, porém: o processo de criminalização tem 

agora no Texto Maior sua base de legitimação, por estarem nela refletidos os valores 

fundamentais da ordem jurídica por ela inaugurada
74

. 

                                                             
72 Tratado de Direito Penal, pp. 61-2. 
73 PRADO, Luiz Regis, ob. cit., p. 34. 
74 Sobre a constitucionalização do Direito Penal, a doutrina de MÁRCIA DOMETILA LIMA DE CARVALHO: ―Sendo a 
Constituição a expressão dos princípios fundamentais que inspiram o ordenamento jurídico, nela se encontra inserida a 
concepção do direito que deverá informar toda a legislação subjacente. O conteúdo da Constituição, expressão concentrada 
do direito existente uma determinada ordem social, deve ser levado em conta pelas demais normas do sistema jurídico. 
Assim, voltando ao Direito Penal, a sua relação com a Constituição se verifica quando se depreende que a essência do delito 
se alicerça em uma infração ao direito, e o conceito do que é direito deve ser deduzido do que se encontra concentrado como 

tal, como idéia de justiça, expresso no ordenamento constitucional‖ (Fundamentação Constitucional do Direito Penal, p. 37). 
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Na Alemanha, em 1966, um grupo de notáveis estudiosos formula um Projeto 

Alternativo ao apresentado pelo governo em 1962, fortemente lastreado na ideia de proteção a 

bens jurídicos e convicto de que a pena constitui ―uma amarga necessidade no seio de uma 

comunidade de seres imperfeitos‖
75

. As consequências deste Projeto são pujantes, 

especialmente no terreno dos delitos sexuais, pois o núcleo central do Projeto Alternativo 

alemão estava orientado para a rejeição de incriminações que representassem unicamente a 

tutela de uma certa concepção moral
76

. 

A Itália, por sua vez, conferiu ao modelo do crime como ofensa a bens jurídicos peso 

equivalente ao de um princípio constitucional. De acordo essa formulação teórica e à luz da 

consagração de um Estado pluralista, laico e respeitador da diferença pela Constituição 

italiana de 1948, segue-se que: 

 

O direito penal não pode perseguir fins transcendentes ou éticos; não pode 

degradar o homem à condição de mero ‗objecto de tratamento‘ pelas suas 

presumíveis tendências anti-sociais, nem pode fazer assentar o crime em 

meras atitudes interiores ou na vontade pura e simples – de qualquer maneira 
manifestada – de desobedecer às leis

77
. 

 

No caso brasileiro, o legislador constituinte de 1988 adotou como premissa o Estado 

Democrático e Social de Direito
78

 e fez positivar uma série de direitos fundamentais em favor 

do indivíduo, todos unificados pela dignidade humana, qualificada como um dos fundamentos 

da República Federativa Brasileira (artigo 1º, III, da Constituição Federal). Dotando-os de 

aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º), o legislador constituinte ampliou os titulares de 

direitos, pois além dos direitos civis e políticos, de cunho liberal, passou a prever também 

direitos sociais, econômicos e culturais, de natureza social.    

                                                             
75 Expressão constante na Exposição de Motivos do Projeto Alternativo Alemão de 1966, como nos dá conta CLAUS 
ROXIN no texto Franz Von Liszt e a concepção político-criminal do Projeto Alternativo, p. 55. 
76 De acordo com WOLFGANG FRISCH, no projeto alternativo ―al igual que en muchas manifestaciones doctrinales – 
fueron objeto de crítica y de exclusión del ámbito penal sobre todo aquellos tipos y delitos que estaban claramente destinados 
a la mera protección de concepciones morales y valores, de los sentimientos y de aspectos similares‖ (Bien jurídico, derecho, 
estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación de la pena estatal, p. 310). No Brasil, também procedeu-
se à reforma dos delitos sexuais, por meio da Lei 12.015/09, a qual, dentre outras providências, revogou o crime de adultério 
e alterou a rubrica deste título da Parte Especial do Código Penal para ―crimes contra a dignidade sexual‖, em lugar da antiga 
rubrica ―crimes contra os bons costumes‖.  
77 MARINUCCI, Giorgio; DOLCINI; Emilio, Constituição e escolha dos bens jurídicos, pp. 151-2. Em Portugal, a exemplo 

da normativa alemã, assumiu-se explicitamente no Código Penal, no artigo 40, n. 1, que ―a aplicação de penas e de medidas 
de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade‖.  
78 A respeito do conteúdo dessa expressão, a doutrina de SANTIAGO MIR PUIG: ―O princípio do ‗Estado de Direito‘ impõe 
o postulado da submissão do poder punitivo ao Direito, o que dará lugar aos limites derivados do princípio da legalidade. A 
idéia de ‗Estado Social‘ serve para legitimar a função de prevenção na medida em que seja necessária para a proteção da 
sociedade. Isso já implica vários limites que giram em torno do requisito da necessidade social da intervenção penal. Por 
fim, a concepção de ‗Estado democrático‘ obriga, na medida do possível, a colocar o Direito penal a serviço do cidadão, o 
que pode ser visto como fonte de certos limites que hoje são associados ao respeito a princípios como a da dignidade 

humana, da igualdade e da participação do cidadão‖ (Ob. cit., p. 86). 



36 
 

Diante desse quadro, ao lado da adoção do modelo de crime como ofensa a bens 

jurídicos, verifica-se que a Constituição Federal passa a ser o arquétipo axiológico das 

incriminações, e é nela que se há de identificar os bens tidos como indispensáveis para a livre 

realização e desenvolvimento do indivíduo na sociedade
79

. O legislador fia-se no texto 

constitucional para bem exercer seu trabalho, formulando cominações penais e restringindo a 

liberdade dos indivíduos, desde que nesse intento não contrarie os limites materiais 

penalísticos traçados pelo Texto Maior, como a culpabilidade, a proporcionalidade, a 

legalidade, a liberdade, o direito penal do fato dentre outros. 

Nessa ordem de ideias, outra não pode ser a missão do Direito Penal que a proteção, 

eficaz e subsidiária, de bens jurídicos de relevo constitucional. Assim, como assevera JORGE 

DE FIGUEIREDO DIAS, nos quadros de um Estado de Direito Material, o bem jurídico deve 

ser definido como os interesses socialmente relevantes e indispensáveis ao livre 

desenvolvimento da personalidade do homem, devendo ditos bens, ademais, serem 

diretamente extraídos dos valores jurídico-constitucionais, que são a expressão do espaço de 

consenso de uma comunidade
80

.  

MANUEL DA COSTA ANDRADE, após afirmar que o Direito Penal só deve intervir 

para tutelar os bens jurídicos fundamentais ao livre desenvolvimento social, conclui que este 

ramo do ordenamento jurídico é legítimo apenas se ―servir valores ou metas imanentes ao 

sistema social e não fins transcendentes de índole religiosa, metafísica, moralista ou 

ideológica‖
81

. Em sentido semelhante, repudiando o uso do Direito Penal com a finalidade de 

tutelar moralmente a sociedade, assenta JORGE DE FIGUEIREDO DIAS que: 

 

Não é função do direito penal nem primária, nem secundária tutelar a virtude 
ou a moral: quer se trate da moral estatalmente imposta, da moral dominante, 

ou da moral específica de um qualquer grupo social. Para isso não está o 

direito penal – como ordem terrena que tem de respeitar a liberdade de 
consciência de cada um e só pode valer como ―uma triste necessidade num 

mundo de seres imperfeitos que são os homens‖ - de modo algum 

legitimado. Nem, por outro lado, os instrumentos de que se serve para a sua 
atuação – as penas e as medidas de segurança – se revelam adequados para 

fazer valer no corpo social as normas da virtude e da moralidade
82

. 

                                                             
79 A respeito do tema, há duas vertentes no seio das teorias constitucionalistas, como leciona ALICE BIANCHINI: ―As 

teorias do bem jurídico desenvolvidas sob a égide de um Estado social e democrático de direito, que se fundamentam na 
Constituição para buscar o referente material do delito, podem ser bi-partidas nos seguintes grupos: a) teorias constitucionais 
amplas e b) teorias constitucionais de caráter restrito. Para estas, é a Constituição que determina que bens jurídicos serão, 
efetivamente, protegidos pelo direito penal, enquanto para aquelas a Carta serve de parâmetro para o reconhecimento desses 
referidos bens, sem esgotar a questão, no entanto‖ (Pressupostos materiais mínimos da tutela penal, p. 44). 
80 Para uma dogmática do direito penal secundário, pp. 44-5. 
81 A “dignidade penal” e a “carência de tutela penal” como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime, p. 
178. 
82 O Comportamento criminal e a sua definição: o conceito material de crime, p. 60.  
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CLAUS ROXIN, por sua vez, sustenta que a missão do Direito Penal consiste na 

garantia dos pressupostos imprescindíveis para uma existência comum, os quais ―se 

concretizam numa série de condições valiosas como, por exemplo, a vida, a integridade física, 

a liberdade de actuação ou a propriedade, as quais todo mundo conhece; numa palavra os 

chamados bens jurídicos‖. Além disso, o Estado Moderno deve assegurar, ―se necessário 

através dos meios do direito penal, o cumprimento das prestações de carácter público de que 

depende o indivíduo no quadro da assistência social por parte do Estado‖
83

. Dessas assertivas 

o autor cimenta duas consequências para o Direito Penal: sua natureza subsidiária e a 

proibição de o legislador castigar condutas imorais que não lesionem bens jurídicos
84

. 

Dentro do contexto doutrinário que procura definir o conceito de bem jurídico, LUIZ 

REGIS PRADO revela que esta noção é fruto das necessidades humanas e surge na 

experiência concreta da vida, assinalando-lhe quatro funções: a) função de garantia ou de 

limitação ao Direito de punir do Estado; b) função teleológica ou interpretativa; c) função 

individualizadora; d) função sistemática
85

. Pode-se falar, outrossim, em função dogmática e 

função político-criminal do bem jurídico, a depender de sua atuação intra ou transsistemática. 

Sinteticamente, a primeira exercita-se no interior do sistema penal, descortinando o bem 

jurídico tutelado e revelando seu objeto de proteção, funcionando como limite à intervenção 

penal, enquanto a segunda trabalha externamente à legislação penal, buscando no quadro 

axiológico da Constituição a base material das incriminações, ou, dito de outro modo, é aqui 

que os valores constitucionais são apanhados e projetados no sistema penal
86

. 

Não prescinde a noção de bem jurídico, por fim, do princípio da ofensividade. 

Decerto, se compete ao Estado proteger por meio do Direito Penal os bens mais caros ao 

convívio social, limitando a liberdade dos indivíduos mediante instrumentos estatais de 

indiscutível intensidade, essa tutela não deverá recair sobre todo e qualquer comportamento 

que abale o bem jurídico protegido, mas apenas em face das condutas que o lesionem ou que 

o ponham em perigo de lesão, de forma não insignificante, configuradoras de um dano 

                                                             
83 Sentidos e limites da pena estatal, pp. 27-8. Em estudo posterior o autor acrescentou a proteção da base vital das gerações 
futuras, através da proteção do meio ambiente, e a conservação da natureza, isto é, dos animais, plantas e determinadas 
reservas de preservação natural, também como finalidades destacadas do Direito Penal (Sobre o recente debate em torno do 
bem jurídico, pp. 206-7).  
84 Idem, pp. 208-9. 
85 Ob. cit., pp. 50-1. 
86 De acordo com FRANCESCO CARLO PALAZZO, a conjugação entre valores constitucionais e sistema penal ―exercita-se 
no campo das relações entre política e direito penal: relações, a um só tempo, estreitíssimas e, potencialmente, conflituosas‖ 

(Valores Constitucionais e Direito Penal, p. 16). 
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social
87

. A ofensividade, dessa forma, para além de estar em íntima conexão com a noção de 

bem jurídico, representa um adicional de legitimidade do direito de punir.     

O conceito de bem jurídico traçado, a referência a valores reconduzíveis 

constitucionalmente e as funções que pode exercer tanto dogmática como político-

criminalmente clarificam a identidade e os caracteres deste instituto, desassemelhando-o e 

afastando-o da tutela única de funções e do conceito de objeto de ação. Primeiro, porque não 

se presta o bem jurídico à tutela estrita de meras funções, senão à proteção do conjunto de 

bens indispensáveis ao livre desenvolvimento social
88

; segundo, porque não se pode confundir 

esta noção com o quê ou sobre o quê recai a conduta do agente
89

, elemento material hábil a 

preencher a tipicidade penal, revestido, portanto, de conteúdo material-empírico ou 

normativo, inconfundível com a natureza axiológica em que se assenta a noção de bem 

jurídico.  

À luz dessas considerações, se é correto que o conceito de bem jurídico possui caráter 

aberto e careça de exata concreção, porque seu conteúdo não permite ainda dizer exatamente 

quais são os bens que deve o Direito Penal proteger sob a ameaça de pena – problema 

acentuado com o advento das sociedades pós-industriais
90

, em que se assiste a um contínuo 

processo de desmaterialização do bem jurídico – também é correto que ele não perde sua 

                                                             
87 A danosidade social, nessa linha de raciocínio, deve estar associada à dignidade da tutela penal, conforme entedimento de 
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Segundo a nossa opinião, o problema da danosidade social ainda 
deve ser reconduzido a uma ideia de dignidade de tutela, uma vez que diz respeito ao referido grau de intolerabilidade social, 
tendo por referentes, por um lado, o grau de importância dos valores em causa e, por outro, os efeitos de determinado 
comportamento no âmbito social, em relação a esses mesmos valores‖ (Ob. cit., p. 226). 
88 A respeito da distinção entre função e bem jurídico, a doutrina de LUIZ REGIS PRADO: ―Fica evidenciado que a função 
em si, a função propriamente dita ou a função pela função (v.g., função de controle de tráfego viário, gestão ou controle 
ambiental, tributária de arrecadação) não tem nenhum conteúdo ou sentido próprio, não constitui algo real e independente. É 
uma operação ou relação axiologicamente neutra, correspondente a alguma coisa (a um elemento qualquer). Não se 

confunde, portanto, com a ideia de bem jurídico como entidade dotada de substância real e peculiar, valorada e adstrita ao 
homem como ser social‖ (Direito Penal do Ambiente, p. 104).  
89 A confusão entre bem jurídico e objeto de ação é comum de acontecer, porque há técnicas legislativas diversas que 
promovem em seus tipos penais coincidências – formais e de conteúdo – entre ambas concepções. ROLAND HEFENDEHL 
explicita as relações entre bem jurídico e objeto de ação nos tipos legais de crime: ―En concreto, cabe apreciar tres técnicas 
legislativas distintas respecto a la relación entre bien jurídico y objeto de la acción. En primer lugar, puede utilizarse el bien 
jurídico para formular el tipo, con lo que será idéntico al objeto de la conducta (coincidencia formal y de contenido). Tal sería 
el caso, por ejemplo, del tipo de estafa, en el que el bien jurídico ‗patrimonio‘ sirve para describir el objeto de la acción . La 

segunda forma es la de coincidencia sólo de contenido. Por ejemplo, en los delitos contra la vida el bien jurídico es la ‗vida 
humana‘, pero el objeto material es la ‗persona‘. Sin embargo, ambos conceptos tienen el mismo contenido en la 
interpretación de los delitos contra la vida. Por último, en la tercera técnica legislativa no se da ni una identidad formal ni una 
de contenido entre bien jurídico y objeto de la acción. El legislador prohíbe la causación de una modificación que no puede 
considerarse lesión del bien jurídico. A través del concepto de resultado se puede captar un suceso que hay que diferenciar de 
la conducta y que, a su vez, no cabe equiparar a una lesión del bien jurídico‖ (El bien jurídico como eje material de la norma 
penal, pp. 180-1). O autor adverte que a distinção referida é necessária, uma vez que ―si el bien jurídico no fuera nada 
distinto del objeto de la acción, se podría renunciar al primero con tranquilidad‖ (Idem, p. 179). 
90 As consequências para o Direito Penal com o advento das sociedades pós-industriais serão abordadas no próximo capítulo. 
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força crítica e limitadora, ainda que se diga não ser possível estabelecer more geometrico as 

deduções que dele se pode retirar
91

.  

De todo modo, embora reconhecida a dificuldade de se precisar um conceito 

hermético de bem jurídico, serve ele de norte ao legislador ordinário, visto que só poderá 

criminalizar condutas ofensivas aos bens mais relevantes à preservação do convívio social, 

descriminalizando, por conseguinte, as que se revelarem tão-somente imorais ou que não 

ofenderem significativamente um bem jurídico.  

 

 

1.4.1. A dignidade penal do bem jurídico é condição suficiente para o aperfeiçoamento 

do processo de criminalização primária?  

 

Como visto, só é lícito ao legislador criminalizar condutas que ofendam 

significativamente valores essenciais ao convívio social e que tenham referência no texto 

constitucional
92

. Essas são condições imprescindíveis à visualização da dignidade penal do 

bem jurídico, entendida esta como ―a expressão de um juízo qualificado de intolerabilidade 

social, assente na valoração ético-social de uma conduta, na perspectiva da sua criminalização 

e punibilidade‖
93

, materializando-se esta noção, assim, em dois princípios: um de imanência 

social e outro de consenso social
94

.  

Todavia, reconhecida a dignidade penal de determinado bem jurídico deve-se seguir 

necessariamente a opção criminalizadora? Reconduzido determinado bem a um valor 

                                                             
91 Quanto às lacunas apontadas a respeito da noção de bem jurídico, WINFRIED HASSEMER põe em destaque que: ―Los 
conceptos fundamentales del derecho penal no resultan adecuados para simples deducciones; ellos no son más que puntos de 
partida para la reflexión y la argumentación científica y práctica. Ellos no son, en la medida en que se encuentran vigentes, 
axiomas en el sentido de un sistema formal perfectamente ordenado, sino parámetros para una discusión material acerca de la 

corrección y fecundidad de los fundamentos y sistemas. (…) Quien objeta que el principio del bien jurídico difícilmente se 
puede manejar en forma unívoca – incluso en la política criminal práctica – yerra la base de su crítica. El principio de 
protección del bien jurídico comparte ese destino de concepto fundamental del derecho penal con el principio de 
culpabilidad, el principio de proporcionalidad, la prohibición de analogía, el mandato de determinación o la exclusión de ne 
bis in idem‖ (Bienes jurídicos en el derecho penal, pp. 65-6).   
92 Ou, como ensina JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, ―um bem jurídico político-criminalmente vinculante existe ali – e só 
ali – onde se encontre refletido num valor jurídico-constitucionalmente reconhecido em nome do sistema social total e que, 
deste modo, se pode afirmar que ‗preexiste‘ ao ordenamento jurídico-penal. O que por sua vez significa que entre a ordem 

axiológica jurídico-constitucional e a ordem legal – jurídico-penal – dos bens jurídicos tem por força de se verificar uma 
qualquer relação de mútua referência‖ (Ob. cit., p. 67). 
93 ANDRADE, Manuel da Costa, ob. cit., p. 184.  
94 Conforme ensinam JORGE DE FIGUEIREDO DIAS e MANUEL DA COSTA ANDRADE, ―o conceito de dignidade 
penal implica, assim, um princípio de imanência social e um princípio de consenso. O primeiro significa que não deve 
assegurar-se através das sanções criminais a prossecução de finalidades socialmente transcendentes, designadamente 
moralistas ou ideológicas. O segundo, por seu turno, postula a redução do direito criminal ao núcleo irredutível – se bem que 
historicamente variável – dos valores ou interesses que contam com o apoio generalizado da comunidade‖ (Criminologia: O 

homem delinquente e a sociedade criminógena, p. 406). 
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constitucional, isto será suficiente à fundamentação da incriminação respectiva? A dignidade 

penal legitima, por si só, a escolha do legislador pela via penal?  

A esses questionamentos dever-se-á responder, na esteira da linha doutrinária 

preconizada por WINFRIED HASSEMER, que ―una conducta que amenaza al bien jurídico 

es la condición necesaria, pero no suficiente para criminalizar esa conducta‖
95

. A dignidade 

penal, sem dúvida, constitui um passo importante no juízo de qualificação de uma conduta 

como criminosa, pois a intervenção penal encontra legitimidade na exata medida em que se vê 

respaldada na proteção de um bem jurídico importante ao convívio social. Entretanto, a tutela 

penal é informada por diversos princípios limitadores de seu manejo, que devem ser 

observados no processo de criminalização primária, tais como:  

 

Subsidiariedad (el derecho penal sólo debe actuar cuando no haya otro 
medio para resolver el conflicto); la dañosidad social (el conflicto debe 

afectarnos ‗a todos‘, y no solamente al autor y a la víctima); tolerancia, 

humanidad, protección de la dignidad el hombre (una amenaza penal, 

cualquiera que sea su clase, no debe lesionar los fundamentos de nuestra 
cultura jurídica)

96
. 

Todos esses princípios encontram especial assento no quadro jurídico-normativo da 

Constituição Federal brasileira e são unificados por um dos fundamentos em que se deve 

apoiar um Estado Democrático e Social de Direito: a dignidade da pessoa humana, 

responsável pela colocação do homem no centro de preocupações da ordem legal. Vale dizer, 

―o homem é, portanto, ou deveria ser, o alfa e o ômega, o começo e fim do ordenamento 

jurídico‖
97

. 

Por essa razão, diz-se que pode haver bens jurídicos dignos de proteção penal que 

sejam resguardados por instrumentos não penais, à luz dos princípios de natureza penal 

consagrados em sede constitucional. Desse modo, além da constatação da dignidade penal de 

um bem jurídico, impõe-se um segundo juízo relativo ao aperfeiçoamento do processo 

criminalizador, consistente em responder-se à pergunta relativa à necessidade e eficácia da 

intervenção penal para tutelar adequadamente determinado bem jurídico.   

 

 

 

 

                                                             
95 Lineamentos de una teoría personal del bien jurídico, p. 278. 
96 Ibidem. 
97 QUEIROZ, Paulo de Souza, Funções do Direito Penal:legitimação versus deslegitimação do Sistema Penal, p. 122. 
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1.4.2. A exigência de que o bem jurídico seja não só digno como carente de tutela penal 

 

Um segundo juízo acerca da legitimidade da intervenção penal decorre da natureza 

subsidiária e fragmentária da intervenção penal, atuante apenas se e quando outros meios de 

tutela revelarem-se insuficientes à resolução do conflito
98

. Não há dúvida, portanto, de que ―a 

violação de um bem jurídico-penal não basta por si para desencadear a intervenção, antes se 

requerendo que esta seja absolutamente indispensável à livre realização da personalidade de 

cada um na comunidade‖
99

. 

Como dito, o Estado vale-se de violência para censurar atos violentos, isto é, os 

instrumentos mais violentos de que dispõem as sociedades organizadas, as sanções penais, são 

utilizados para combater as formas mais graves de violação ao ordenamento jurídico. A 

necessidade de utilização da via penal está vinculada, assim, à insuficiência e inadequação de 

outras esferas protetivas, regendo-se a intervenção penal pelo inafastável princípio da 

proporcionalidade. Sobre esse aspecto, a doutrina de JORGE DE FIGUEIREDO DIAS:  

 

Uma vez que o direito penal utiliza, com o arsenal das suas sanções 

específicas, os meios mais onerosos para os direitos e as liberdades das 

pessoas, ele só pode intervir nos casos em que todos os outros meios da 
política social, em particular da política jurídica, se revelem insuficientes e 

inadequados. Quando assim não aconteça aquela intervenção pode e deve 

ser acusada de contrariedade ao princípio da proporcionalidade, sob a precisa 
forma de violação do princípio da proibição de excesso

100
. 

 

Considerado como o ―princípio dos princípios‖ por WILLIS SANTIAGO GUERRA 

FILHO, o autor pondera que o princípio da proporcionalidade, ―entendido como um 

mandamento de otimização do respeito máximo a todo direito fundamental, em situação de 

conflito com outro(s), na medida do jurídico e faticamente possível‖, desdobra-se em três 

princípios: ―princípio da proporcionalidade em sentido estrito‖ ou ―máxima do sopesamento‖, 

―princípio da adequação‖ e ―princípio da exigibilidade‖ ou ―máxima do meio mais suave‖
101

.   

Em sentido próximo à doutrina citada, LUIS ROBERTO BARROSO enumera e 

explica cada um dos requisitos que compõem o princípio da proporcionalidade: ―(a) da 

adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atingir 

                                                             
98 Como anota JUAREZ TAVARES, ―geralmente, o enunciado do princípio da necessidade da pena vem articulado 
conjuntamente com os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e legalidade, este último representando seu 
complemento técnico‖ (Critérios de seleção de crimes e cominação de penas, p. 81). 
99 DIAS, Jorge de Figueiredo, O Comportamento criminal e a sua definição: o conceito material de crime, p. 78. 
100 Ibidem. 
101 Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 70. 
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os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da 

inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) da 

proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício 

trazido, para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos‖
102

. 

Desse modo, tal princípio afigura-se como fator de legitimidade da intervenção penal
103

, que 

deve ao mesmo tempo assegurar os direitos fundamentais e proteger a sociedade. 

Estreitamente ligado está esse princípio, como se vê, ao princípio da subsidiariedade 

da intervenção penal. De fato, se a necessidade da pena é resultado da verificação da 

insuficiência de outras formas de controle, tornando determinado bem carecedor de tutela 

penal, esta será indispensável à sua proteção, de tal maneira que, feito um sopesamento entre 

os interesses tensionados, exigir-se-á a tutela penal para resolução do problema, devendo ser 

verificadas, ainda, as vantagens e desvantagens ou os custos e os benefícios de uma tal 

solução, vale dizer, a questão concernente à adequação do Direito Penal
104

. 

Em razão disso, afirma-se que o Direito Penal é a ultima ratio de uma política social 

própria de um Estado Material de Direito, plural e secularizado, em que a pena ―não pode ser 

vista como uma ‗exigência de tipo metafísico, mas como uma necessidade social‘‖
105

, isto é, o 

Direito Penal somente tem lugar quando for absolutamente necessária sua intervenção. Essa 

natureza excepcional e subsidiária da intervenção penal, da qual resulta a máxima de que sua 

legitimidade só encontra apoio na necessidade de sua utilização e desde que não se revele 

medida excessiva, há de pressupor a insuficiência de outras instâncias de prevenção do delito. 

Isso porque não se pode deixar de considerar que de todas as formas de política social de que 

dispõe o Estado, ―o direito penal representa a mais inadequada dessas formas, seja pelas 

limitações estruturais de sua atuação, seja pelos custos sociais que ordinariamente implica, 

seja pela violência que lhe é inerente‖
106

. 

                                                             
102 Interpretação e Aplicação da Constituição, pp. 228-9.  
103 Ao contrário da Constituição portuguesa que estatui em seu artigo 18, n. 2, que ―a lei só pode restringir os direitos, 
liberdades, e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para 
salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos‖, a Constituição brasileira não conta com 
dispositivo semelhante. Todavia, certo é que ele se encontra abrigado implicitamente à vista dos valores consagrados no texto 
constitucional; a admissão deste princípio, por outro lado, encontra apoio normativo-constitucional no artigo 5º, § 2º, do 

Texto Maior.   
104 A respeito do assunto, a obra de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Esta necessidade ou carência de 
tutela penal pode decompor-se no princípio da subsidiariedade – não existerem outros meios – jurídicos ou não – capazes de 
conferir, por si só (ou seja, sem necessidade do recurso à sanção penal), protecção adequada e suficiente ao bem digno de 
tutela, no princípio da adequação e eficácia – ser a tutela penal meio adequado, idóneo, eficaz, para a protecção do bem em 
causa e, ainda, numa comparação entre vantagens e desvantagens da intervenção penal, de tal modo que se possa afirmar que 
a criminalização não cria mais custos que benefícios‖ (Ob. cit., p. 220). 
105 Idem, p. 230. 
106 QUEIROZ, Paulo de Souza, ob. cit., p. 115. 
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A proteção ambiental, assim, deve ser feita antes por formas de controle menos 

intensas que a tutela penal, fortalecendo-se mecanismos diversos de prevenção a danos 

ambientais, como o Direito Administrativo sancionador e a tutela civil-coletiva dos interesses 

difusos
107

, descriminalizando-se condutas cuja integração no sistema punitivo não tenha razão 

de ser, priorizando-se uma não-intervenção moderada. 

 

 

1.4.3. Obrigações constitucionais de criminalização 

 

Assaz polêmica é a questão acerca da possibilidade de o legislador constituinte 

estabelecer mandados de criminalização – explícitos ou implícitos – ao legislador ordinário. 

Se é certo que determinados bens, reconhecidos constitucionalmente, possuem significativo 

suporte axiológico e preenchem facilmente a exigência da dignidade de pena, há outros 

valores, também de magnitude constitucional, traduzidos dogmática e político-criminalmente 

nos requisitos da necessidade e adequação da tutela penal, que devem ser resguardados no 

processo de criminalização primária, desautorizando-se expedientes legislativos 

automatizados e puramente obedientes à supostas ordens de criminalização.  

Por outro lado, a dinâmica social pode reduzir significativamente a obtenção de efeitos 

preventivos – intimidação, integração social dentre outros – decorrentes da criminalização, 

porque o próprio desenvolvimento social pode tornar desnecessária a intervenção penal, assim 

como meios alternativos ao Direito Penal podem ser utilizados para a proteção de 

determinado bem. Adota-se, assim, uma linha de entendimento que vê na Constituição apenas 

um limite negativo, de contenção e limite ao legislador ordinário, que deve se guiar pelos 

valores fundamentais nela contidos, rechaçando-se uma visão positiva-incriminadora que 

emanaria dos valores albergados pelo Texto Maior, a fim de que se evite sua utilização com a 

finalidade de alargar acriticamente o campo do penalmente proibido
108

.  

Do contrário, consagrado constitucionalmente determinado valor, ficaria vedado ao 

legislador estabelecer substitutivos penais ou alternativas penais à resolução de conflitos 

envolvendo-o, bem como tornar-se-iam desconformes constitucionalmente leis 

                                                             
107 Essas ponderações serão retomadas ao longo do trabalho, tendo a referência sido feita neste capítulo com o propósito de 
adiantar a questão dos meios alternativos de proteção do meio ambiente fora do espaço da normatividade penal. 
108 De fato, na medida em que deixa de ser só limite mas, também, atua como fundamento da incriminação ―a Constituição 
passa a ser tomada como propulsora do Direito Penal, permitindo-se que qualquer situação de ‗emergência‘, ou de aparente 
‗emergência‘, possa ensejar questionamentos relativos ao descumprimento de uma indicação, ou determinação constitucional 

de criminalização‖ (PASCHOAL, Janaína Conceição, Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo, p. 71). 



44 
 

descriminalizadoras que intentassem projetar seus efeitos no campo de uma incriminação 

ditada pelo legislador constituinte. É de se ressaltar que novas demandas sociais, que devem 

ser assumidas pelos Estados de cunho social, conhecidos por intervir na realidade social, 

devem ser conciliadas com os pilares de um Estado Liberal, que assegura, por sua vez, os 

direitos de liberdade. A propósito do assunto, JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL, nas 

considerações finais de sua obra Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo, 

afirma que: 

 
Assim, não importa o que imponha a Constituição, em sendo a intervenção 
penal uma exceção, se, de uma análise concreta, aferir-se que a elaboração 

da norma ou que sua manutenção não são efetivamente necessárias, não há 

previsão legal e/ou constitucional que possa obrigar que a conduta seja 
incriminada. Resumindo, em um Estado social e democrático de direito, o 

legislador sabe o máximo a que pode chegar, não existindo, no entanto, um 

mínimo previamente determinado
109

.  
 

No tocante ao meio ambiente, a dignidade penal é inconteste, à vista da importância 

para o desenvolvimento social e consagração constitucional no caput do artigo 225 do Texto 

Maior
110

. A valoração ético-social positiva e a importância de um ambiente sadio são 

inquestionáveis, mas, ressalte-se, ainda assim a opção criminalizadora face às condutas 

lesivas ao meio ambiente fica a depender de um segundo momento, consubstanciado na 

análise sobre a carência e eficácia da tutela penal
111

. 

Por tais razões, não se deverá impor a tutela penal ambiental sem antes proceder-se à 

verificação a respeito da aptidão de outros instrumentos de tutela formais e informais 

regularem a questão, e da necessidade e eficácia da tutela penal para censurar condutas lesivas 

ao meio ambiente. Essa linha de argumentação será ora interrompida, para que se possa, no 

próximo capítulo, esmiuçar os efeitos sentidos pelo Direito Penal com o advento das 

sociedades pós-industriais, e as consequências que estas acarretaram ao círculo de proteção 

jurídico-penal, destacando-se as demandas por expansão do Direito Penal face às novas 

formas de criminalidade, para que, ao fim e ao cabo, seja retomado o enfrentamento da 

                                                             
109 Ver p. 148. 
110 ROLAND HEFENDEHL defende o merecimento da proteção jurídico-penal do meio ambiente dessa forma: ―Los bienes 

jurídicos consistentes en contingentes agotables relevantes para la sociedad se ubican en el Derecho penal del medio 
ambiente. Por lo que respecta a los recursos medioambientales protegidos, se trata en fondo de bienes descriptivos que, a 
diferencia de los bienes jurídicos de confianza, son consumibles debido a su carácter limitado y la imposibilidad de que se 
reproduzcan a voluntad. Aquí reside la razón determinante de su especial merecimiento de protección‖ (Ob. cit., p. 190). 
111 A propósito da tutela penal do meio ambiente, assevera EDUARDO REALE FERRARI que um primeiro juízo positivo à 
incriminação é necessário, ―não se configurando, entretanto, como suficiente para sua normatização-penal, vez que 
necessário constituirá a análise acerca dos elementos impeditivos à tutela penal, do qual imprescindíveis não nos parece ser 
apenas a necessidade da tutela, mas antes, os princípios gerais do direito penal, a função do direito e a finalidade 

sancionatória penal‖ (A ilegitimidade da criminalização das condutas atentatórias ao meio ambiente, p. 1.188). 
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discussão sobre a legitimidade de o meio ambiente ser qualificado como bem jurídico-penal 

não só digno, como carente de proteção penal. 
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Capítulo 2 

Bens jurídicos coletivos e a tutela penal do meio ambiente 

 

2.1. Noções introdutórias 

 

Estabelecida a premissa de que a intervenção penal há que ser articulada com vistas à 

proteção dos mais valiosos bens ao livre desenvolvimento do indivíduo, isto é, deve ser 

centrada na tutela de bens jurídico-penais, e de que tais valores devem necessariamente 

encontrar abrigo na Constituição Federal, texto que condensa os princípios maiores de justiça 

do ordenamento jurídico de um determinado Estado, agora é o momento de se responder à 

questão, tão difundida nos últimos tempos, relativa à (in)adequação da teoria do crime como 

ofensa a bens jurídicos às novas formas de criminalidade verificadas em face de bens 

jurídicos qualificados como coletivos, inserindo-se nesse conceito a criminalidade ambiental.  

Tem-se constatado nas mais variadas legislações penais a intensa modernização do 

Direito Penal e de seus instrumentos de tutela nas reformas legislativas recentes, lastreado 

esse movimento reformador na insuficiência do Direito Penal Clássico, tradicionalmente 

ligado à inviolabilidade de bens jurídicos referidos aos indivíduos, como a vida, a integridade 

física, o patrimônio dentre outros, para fazer frente à sofisticada, organizada e altamente 

devastadora feição que a criminalidade moderna vem assumindo. 

Muitos comportamentos antes considerados irrelevantes e que não despertavam na 

comunidade qualquer sentimento de censura ante a realização, comprovados os riscos que a 

continuidade desses atos produzirão às gerações futuras, hoje são considerados perniciosos ao 

convívio social, e do Estado passa a se exigir eficiência e prontidão na prevenção dessas 

condutas. Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos e científicos próprios das sociedades 

pós-industriais foram responsáveis pela criação de uma gama inimaginável e até mesmo 

imprevisível de riscos
112

, muitos deles de difícil apreensão e visibilidade
113

, dotados de 

                                                             
112 Diz-se, assim, que a sociedade atual é uma sociedade de risco. Crítico a esse respeito, BERND SCHÜNEMANN rejeita a 
colocação do risco como elemento central das sociedades pós-industriais, pois hoje experimentam-se riscos muitos menores 
se comparados a períodos históricos anteriores. Característico dos novos tempos seriam, em conformidade com o autor, o 
gasto supérfluo e destruidor de recursos naturais, resultante do incremento acentuado das interconexões causais: ―Si se busca 
el rasgo característico dominante de la sociedad actual, en realidad ha de hablarse con mucha mayor razón de una sociedad de 
despilfarro, de malgasto y de disipación, ya que el volumen de la puesta de peligros de recursos es muy esencialmente 
inferior al de la destrucción de recursos. Por tanto, ha de considerarse que desde la perspectiva del Derecho penal del riesgo, 
la peculiaridad de la sociedad industrial actual estriba únicamente en el extraordinario incremento de las interconexiones 

causales‖ (Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana, p. 198). A segunda 
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potencial para atingir um número indeterminado de pessoas
114

 e produzir consequências 

arrasadoras para a humanidade, protestando-se, aqui também, pela intervenção do Estado na 

contenção desses riscos para que seja promovida a punição dos responsáveis
115

.  

Nessa ordem de ideias, sublinham-se algumas características que são apontadas como 

definidoras das sociedades pós-industriais, cunhadas como sociedades do risco. A primeira 

delas repousa na constatação relativa à mudança da natureza e do potencial dos perigos atuais, 

cujo surgimento deve-se a atividades e decisões humanas. Entende-se que a maior parte dos 

riscos tem na sua base um componente humano, sem o qual eles não existiriam. De outro 

lado, há também riscos de consequências secundárias, advindos do natural fluir do progresso 

tecnológico, e que são dirigidos a finalidades positivas, isto é, à obtenção de benefícios 

sociais, que também são peculiares à sociedade moderna
116

. 

A complexidade organizativa das relações de responsabilidade consubstancia outro 

aspecto que define a sociedade atual, já que há um incremento significativo das interconexões 

causais e a crescente substituição de contextos de ações individuais por contextos de caráter 

coletivo. Os contatos entre os indivíduos são cada vez mais anônimos e a produção de 

                                                                                                                                                                                              
nota característica da sociedade atual se vê representada na crescente substituição de contextos de ação individuais por 
contextos mais amplos, de cunho coletivo, dando margem a que contatos interpessoais sejam substituídos ―por una forma de 
comportamiento anonimizada y estandarizada‖ (Idem, p. 199). 
113 Como refere ULRICH BECK a respeito das características dos riscos modernos: ―Muitos dos novos riscos (contaminações 
nucleares ou químicas, substâncias tóxicas nos alimentos, enfermidades civilizacionais) escapam inteiramente à capacidade 
perceptiva humana imediata. Cada vez mais estão no centro das atenções ameaças que com freqüência não são nem visíveis 
nem perceptíveis para os afetados, ameaças que, possivelmente, sequer produzirão efeitos durante a vida dos afetados, e sim 
na vida de seus descendentes, em todo o caso ameaças que exigem os ‗órgãos sensoriais‘ da ciência‖ (Sociedade de risco – 

rumo a uma outra modernidade, p.32). Desse modo, segundo o autor, os riscos da modernidade ―emergem ao mesmo tempo 
vinculados espacialmente e desvinculadamente com um alcance universal; e segundo, quão incalculáveis e imprevisíveis são 
os intrincados caminhos de seus efeitos nocivos. Nos riscos da modernização, portanto, algo que se encontra conteudístico-
objetiva, espacial e temporalmente apartado acaba sendo causalmente congregado e, desse modo, além do mais, colocado 
simultaneamente numa relação de responsabilidade social e jurídica. (…) Também nesse sentido os riscos são invisíveis. A 
causalidade suposta segue sendo algo mais ou menos incerto e provisório‖ (Idem, p. 33). 
114 De acordo com BLANCA MENDONZA BUERGO, a sujeição de um número indeterminado de pessoas aos danos 
decorrentes do atual modelo de sociedade é a marca característica dos novos tempos: ―La posibilidad, mayor cada día, de que 
se produzcan daños que afecten a una buena parte de la humanidad o, al menos, a un colectivo indeterminado pero grande de 

personas es algo que querámoslo o no, marca de forma definitiva nuestras vidas y la forma de concebir, enfocar y tratar con 
los nuevos riesgos que, en ocasiones – de manera especial en los países pobres –, se superponen a los peligros ‗tradicionales‘, 
naturales o no, pero más conocidos‖ (Gestión del riesgo y política criminal de seguridad en la sociedad del riesgo, p. 68). 
115 Nesse particular, ULRICH BECK destaca a exigência de responsabilidade social pela produção moderna de riscos como 
um dado caracerístico – e distintivo – das sociedades pós-industriais: ―Los peligros preindustriales, no importa cuán grandes 
y devastadores, eran ‗golpes de destino‘ que se descargaban sobre la humanidad desde ‗fuera‘ y que eran atribuibles a un 
‗otro‘: dioses, demonios o naturaleza. También aquí había innumerables acusaciones, pero se dirigían contra los dioses o 
contra Dios, tenían una ‗motivación religiosa‘, por expresarlo de forma simple, y carecían de carga política, al contrario de lo 

que ocurre con los riesgos industriales. Pero al originarse los riesgos industriales en el proceso de toma de decisiones se 
plantea de forma irrevocable el problema de la exigencia de responsabilidades [accountability] sociales, incluso en aquellos 
ámbitos en los que las normas dominantes de la ciencia y del derecho sólo admiten en casos excepcionales tal exigencia de 
responsabilidades‖ (De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo: cuestiones de supervivencia, estructura social e 
ilustración ecológica, pp. 78-9). Entretanto, a complexidade dos novos avanços tecnológicos é tão grande que torna 
extremamente árdua a tarefa de identificar os responsáveis pela consumação desses riscos. No próximo capítulo, que tratará 
do cotejo entre os princípios penais e a tutela penal ambiental, será enfrentada a temática relativa ao processo de imputação 
individual de crimes que atentam contra bens jurídico-penais relativos ao meio ambiente. 
116 MENDONZA BUERGO, Blanca, ob. cit., p. 69. 
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consequências danosas à sociedade é atribuída a múltiplos processos causais, diminuindo a 

responsabilidade individual de todos que nela estão inseridos. Fala-se, assim, de uma 

irresponsabilidade organizada
117

. 

A insegurança objetivamente verificável e a sensação de insegurança subjetiva são 

outros caracteres que singularizam a sociedade moderna, embora a crescente sensação 

subjetiva de insegurança tenha lugar, paradoxalmente, em ambiente social nunca antes tão 

seguro
118

. Antecipando o que será dito adiante
119

, esse sentimento de insegurança não 

corresponde, portanto, à magnitude real e objetiva dos riscos, mas é baseado na incerteza das 

consequências que podem provocar os riscos oriundos da ação humana
120

, permitindo, assim, 

o ingresso no discurso político de demandas normativas de segurança
121

, capazes de, a um só 

tempo, conferir proteção efetiva contra os riscos desse modelo de sociedade e garantir aos 

indivíduos segurança nesta proteção, livrando-os de quaisquer temores
122

. 

Como não poderia deixar de ser, esse estado de coisas provocou agitação na doutrina 

acerca do papel e o lugar que deve assumir o Direito Penal diante desses novos fenômenos
123

, 

impondo-se na literatura jurídico-penal a reflexão sobre a capacidade do sistema punitivo de 

                                                             
117 Idem, p. 69. A esse respeito, ULRICH BECK aduz que ―a altamente diferenciada divisão do trabalho implica uma 
cumplicidade geral e esta, por sua vez, uma irresponsabilidade generalizada. Todos são causa e efeito, e portanto uma não 
causa. As causas esfarelam-se numa vicissitude generalizada de atores e condições, reações e contrarrelações‖ (Sociedade de 
risco: rumo a uma outra modernidade, p. 39).   
118 A esse respeito, ZYGMUNT BAUMAN vai dizer que nós, ―homens e mulheres que vivemos na parte ‗desenvolvida‘ do 

planeta (ou seja, na parte mais rica, mais modernizada e ainda mais avidamente modernizante), somos ‗objetivamente‘ o 
povo mais seguro da história da humanidade. Como demonstram amplamente as estatísticas, os perigos que ameaçam 
encurtar nossas vidas são menos numerosos e mais espaçados do que eram no passado e do que são em outras partes do 
planeta. E nós temos meios excepcionalmente engenhosos e efetivos de prever, evitar e enfrentar os perigos que ainda nos 
fazem morrer precocemente ou adoecer. Todas as medidas objetivas concebíveis mostram uma ascensão aparentemente 
irrefreável da proteção que os homens e mulheres da parte ‗desenvolvida‘ do globo usufruem em todas as três frentes em que 
se travam as batalhas em defesa da vida humana: contra as forças superiores da natureza, contra a debilidade de nossos 
corpos e contra os perigos que emanam da agressão de outras pessoas‖ (Medo líquido, p. 168). 
119 Quando se discorrerá a respeito das causas que determinaram a expansão do Direito Penal. 
120 MENDONZA BUERGO, Blanca, ob. cit., p. 70. 
121 A percepção pública a respeito dos novos riscos e o debate sobre as consequências que podem acarretar ao futuro da 
humanidade espelham a face reflexiva da modernidade. Entretanto, se por um lado a modernização reflexiva tornou pública a 
discussão acerca dos novos riscos e das ameaças que eles representam às pessoas, por outro ―colocou ao Direito Penal dois 
problemas capitais: a irrupção de novos e autênticos bens ou valores humanos carecidos de protecção, acompanhada de 
reivindicações sociais de maior protecção, resultantes de um sentimento de insegurança grassante‖ (DIAS, Augusto Silva,  
“Delicta in se” e “delicta mere prohibita”, p. 261).   
122 MENDONZA BUERGO, Blanca, ob. cit., p. 70. Desse modo, a aversão ao risco implica ―una aspiración a una seguridad 

casi total que sólo puede buscarse reclamando al Estado la prevención del riesgo y la provisión de seguridad‖ ( Idem, pp. 73-
4). Por sua vez, PETER-ALEXIS ALBRECHT pontua que os riscos gerados por esse novo modelo de sociedade provocam 
demandas pelo corpo social conexionadas à elevação do patamar de segurança: ―Con el reconocimiento de que las modernas 
sociedades industriales generan riscos que comprometen la continuidad de la propia sociedad, aumenta la demanda de 
‗seguridad‘‖ (El derecho penal en la intervención de la política populista, p. 473). 
123 Isto é, ―a questão fulcral reside mesmo em saber se o legislador penal deve participar no debate público sobre o risco, isto 
é, se é legítimo e adequado recorrer ao instrumento penal, por definição fortemente formalizado e cunhado por um ideário 
garantista, para controlar os novos riscos e preservar as estruturas básicas do mundo da vida perante as ameaças que deles 

resultam‖ (DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 236). 
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dar respostas às novas maneiras de violação do ordenamento jurídico
124

, que de tão complexas 

estimulam profundamente a criatividade dos operadores do Direito em criar instrumentos de 

enfrentamento direcionados a essa nova realidade
125

. 

É nesse contexto que se fala na necessidade de expansão
126

 do Direito Penal a áreas 

onde permeiam novos focos de criminalidade que se favorecem da ausência de normas penais 

e que a cada dia fortalecem suas práticas e seu poder mercê da ineficiência do Estado de fazer 

frente a esse novo cenário. Desse modo, a modernização do delito seria responsável pela 

correspondente modernização do Direito Penal, conferindo-se a este musculatura suficiente e 

sofisticando-o de tal maneira que sirva de mecanismo estatal importante para a prevenção dos 

novos riscos da atualidade. 

Para cumprir a missão de modernizar o Direito Penal são criados à exaustão crimes de 

perigo abstrato, conhecidos pelo desprezo ao desvalor do resultado da conduta do agente e 

pela supervalorização desta, considerada bastante à caracterização do injusto penal, aliviando 

sobremaneira a aplicação do Direito na práxis judicial
127

, e é cada vez mais comum a 

formulação de bens jurídicos abertos e porosos, de difícil concretização e bem distantes do 

núcleo de proteção do indivíduo, sendo construídos, muitos deles, unicamente para a tutela de 

funções estatais
128

. 

Em muitos casos, a inserção do Direito Penal no campo da gestão de riscos gerais e o 

adiantamento das barreiras penais a estágios prévios à ocorrência do crime visando à 

                                                             
124 Fala-se, nesse ponto, naqueles modos de concretização do delito que se notabilizam pela especial afetação a bens jurídicos 
de pouca visibilidade no quadro jurídico-penal de um Estado liberal-burguês, priorizador do valor da liberdade e calcado no 
pressuposto de que todos são iguais perante a lei, e que agora avultam como importantes conquistas sociais consagradas nos 
textos constitucionais modernos, de que constitui contundente exemplo a proteção ao meio ambiente. Por outro lado, há 
crimes que inovam menos na violação de um determinado bem jurídico, como a liberdade, mas que foram favorecidos pelo 
processo – já consolidado – da globalização, como o tráfico de pessoas. Por fim, determinados crimes, a exemplo dos ligados 
à informática, são peculiares ao atual estagio de desenvolvimento de nossa sociedade.   
125 Não se pode olvidar o pensamento daqueles que, ao contrário, deslegitimam esse processo de adaptação do Direito Penal e 
denunciam o caráter meramente simbólico deste. Essas idéias serão expostas mais adiante. 
126 BERNARDO FEIJOO SANCHEZ sublinha que essa expressão ―converteu-se em um topos característico do atual debate 
político criminal. Com esta referência à expansão, o que se quer salientar, essencialmente, é que, do ponto de vista político-
criminal, não vivemos uma fase caracterizada pela descriminalização, mas por um claro processo crescente de criminalização 
que, por outro lado, tendo em conta o horizonte atual de reformas, parece não ter fim‖ (Sobre a “Administrativização” do 
Direito Penal na “Sociedade do Risco”: notas sobre a política criminal no início do século XXI, p. 23). 
127 WINFRIED HASSEMER explica porque os delitos de perigo abstrato têm essa capacidade: ―Esta forma delictiva alivia 
de manera excepcional la aplicación del Derecho en la praxis judicial: a diferencia de los delitos de resultado, los delitos de 
peligro abstracto renuncian a una parte de los presupuestos del tipo penal; no describen ningún resultado típico y no exigen, 

en consecuencia, ninguna relación de causalidad entre el hecho y el resultado lesivo. Se conforman exclusivamente con una 
descripción de una acción peligrosa en abstracto‖ (El Derecho penal en los tiempos de las modernas formas de criminalidad, 
p. 16). Desse modo, o legislador a um só tempo facilita o trabalho do juiz no processo de adequação típica das condutas e 
dificulta o trabalho da defesa, cujo arsenal argumentativo é reduzido aos pressupostos de punibilidade (Ibidem). 
128 Crítica a esse respeito, HELENA REGINA LOBO DA COSTA cimenta sua posição de forma contrária à utilização do 
Direito Penal para a tutela de funções: ―Além disso, devem ser rechaçadas definições amplas e vagas do bem jurídico, 
sobretudo quando se tratar de funções. O bem jurídico tem de ser definido a partir da necessidade essencial para o 
desenvolvimento da pessoa, devendo apresentar um substrato concreto‖ (Proteção Penal Ambiental: viabilidade – efetividade 

– tutela por outros ramos do Direito, p. 17). 
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prevenção desses riscos conduz a sua administrativização
129

 e opera verdadeiro câmbio em 

sua tradicional maneira de reagir: em vez de gerar uma resposta ao delito somente depois de 

sua verificação, exige-se que ele atue preventivamente a ocorrência de qualquer ofensa 

concreta ao bem jurídico tutelado. 

Por meio da administrativização, o Direito Penal aproxima-se – com a pretensão de 

resolvê-los – de problemas estruturais e sistêmicos, que necessitam de medidas globais para 

sua solução, convertendo-se em um Direito de gestão ordinária de grandes problemas 

sociais
130

. O Direito Penal é chamado sem cerimônia pelos partidos políticos para a resolução 

destes fenômenos sociais e é encarado como poderosa arma política
131

, sem se levar em conta 

sua limitada capacidade de atuação e a eficácia setorizada e localizada que possui. 

A administrativização do Direito Penal traz uma série de consequências político-

criminais que são responsáveis pela demarcação de um novo paradigma no marco da ciência 

penal. Este novo perfil vem acompanhado de uma série de novas criminalizações, nascidas no 

seio de uma sociedade em que afloram demandas de segurança associadas ao progressivo 

desenvolvimento tecnológico, típico das sociedades pós-industriais, expandindo seu núcleo 

protetivo
132

, e da eleição de determinados grupos como sendo os culpados pelas violações aos 

novos bens jurídicos
133

, de natureza coletiva, conferindo a eles tratamento especial e 

diferenciado.  

                                                             
129 A consequência é que, ―com isso, tem-se produzido certamente a contaminação do processo: o Direito Penal, que reagia a 
posteriori contra um fato lesivo individualmente delimitado (quanto ao sujeito ativo e ao passivo), se converte em um direito 

de gestão (punitiva) de riscos gerais e, nessa medida, está ‗administrativizado‘‖ (SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María, A 
expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 148). 
130 Idem, p. 156.  
131 Sem dúvida, a escolha da via penal sem sequer considerar sua real capacidade de fazer frente aos atuais problemas sociais 
converte-a em um verdadeiro instrumento político. A respeito do uso do Direito Penal como arma política pelos partidos, a 
doutrina de PETER-ALEXIS ALBRECHT: ―Aunque es más que cuestionable que el Derecho penal pueda solucionar éstos y 
otros problemas sociales tan complejos, sí puede constatarse que sin lugar a dudas el Derecho penal posee actualmente el 
carácter de arma política‖ (Ob. cit., p. 472). 
132 ANTONIO GARCÍA-PABLOS MOLINA caracteriza a sociedade moderna como de risco e pondera que a causa do 

expansionismo do Direito Penal está ligada a demandas sociais de segurança: ―La causa del expansionismo del Derecho 
Penal – y de las modernas tendencias neocriminalizadoras – se halla, probablemente, en las vehementes demandas sociales de 
seguridad, de protección propias de la sociedad posindustrial del „riesgo‟. Ahora bien, así como la sociedad industrial 
reclamaba de los poderes públicos igualdad, la sociedad posindustrial exige de éstos seguridad. El profundo cambio 
socioeconómico y tecnológico genera, como es lógico, nuevas y específicas demandas sociales reales‖ (Introducción al 
Derecho Penal, p. 211). 
133 Sobre as consequências a que o processo de administratização do Direito Penal conduz, BERNARDO FEIJOO 
SANCHEZ argúi o seguinte: ―Com referência à administrativização, se aborda uma série de importantes conseqüências 

político-criminais que, simplificando, afetam basicamente duas questões: I. O Direito Penal cria novos tipos com que 
intervém em novos âmbitos dos quais tradicionalmente se vinha ocupando o direito administrativo ou dos quais somente se 
havia ocupado mediante os delitos de lesão tradicionais. É paradigmática a criação de tipos penais que vão protegendo 
funções estatais e a criação de delitos de perigo abstrato; II. A pena vê modificadas suas funções tradicionais, vendo-se 
transformada num instrumento de gestão da delinqüência como ‗macrorrisco social‘. Se as medidas de segurança 
representavam, desde o final do século XIX, uma administrativização de uma parte do direito penal (o debate sobre a sua 
natureza jurídica é um indício disso), na atualidade, passa a ocupar um lugar protagonista no debate sobre a inoculação 
através da pena. Uma característica desta dinâmica é a diferença de trato em função do tipo do delinqüente, produzindo-se 

uma intensificação do tratamento punitivo relativamente àqueles grupos de delinqüentes que mais preocupam. Neste sentido, 
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Com isso, ao lado do clássico Direito Penal, ou do velho Direito Penal, revestido de 

sólidas garantias de cunho formal e material, surge uma versão moderna deste ramo do 

Direito, repleto de neocriminalizações e guiado pela vertente da máxima intervenção no 

enfrentamento às formas de delinquência em face de bens coletivos. Além disso, as técnicas 

de tutela destes bens são singularizadas pela imprecisa delimitação da matéria proibida, 

presença desmedida de elementos normativos, constante antecipação das barreiras penais, 

criação rotineira de delitos de perigo, entre outras
134

. 

Há quem sustente a legitimidade da modernização do Direito Penal e advogue a 

conformidade dos instrumentos de tutela referidos e da ampliação de seu âmbito de proteção 

para eficaz e escorreita adequação da ciência penal aos novos tempos, como decorrência 

inclusive do atendimento dos postulados inerentes do Estado de Direito Social e 

Democrático
135

. De acordo com essa vertente doutrinária, a modernização é considerada ―uma 

exigência ética e política do presente precisamente como condição de possibilidade de 

realização efetiva das garantias do Estado de Direito (social e democrático)‖
136

. 

Contrariamente, há os que se opõem e resistem à modernização do Direito Penal, 

máxime os representantes da Escola de Frankfurt, que se filiam a uma concepção liberal-

clássica, voltada para a proteção de bens jurídicos individuais, passíveis de concreta lesão, 

rejeitando o recurso a bens jurídicos universais, dissociados de bens jurídicos de cunho 

individual. WINFRIED HASSEMER, destacado integrante dessa linha de pensamento, 

propõe como alternativa às novas formas de criminalidade verificadas modernamente, um 

Direito de Intervenção, situado entre os campos do Direito Civil e o Direito Público, entre o 

Direito Penal e o Direito Administrativo sancionador, destituído de penas privativas de 

liberdade, por estar fora do Direito Penal e com nível menos intenso de garantias
137

. 

O estado atual da discussão e os posicionamentos a respeito do processo de 

modernização do Direito Penal, favoráveis e contrários, e as ideias que cercam a possibilidade 

                                                                                                                                                                                              
existe um tipo de delinqüência que tem um tratamento jurídico-penal que não corresponde ao status geral de cidadão 
(‗Direito Penal do Inimigo‘)‖ (Ob. cit., pp. 24-5).  
134 GARCÍA-PABLOS MOLINA, Antonio, ob. cit., p. 210.   
135 Como o faz LUIS GRACIA MARTÍN no texto La modernización del derecho penal como exigencia de la realización del 
postulado del estado de derecho (social y democrático). 
136 Idem, p. 38. 
137 ―Quizás sería recomendable regular en un ‗derecho de intervención‘ los problemas que las modernas sociedades han 
llevado al moderno derecho penal. Este ‗derecho de intervención‘ estaría ubicado entre el derecho penal y el derecho 
sancionatorio administrativo, entre el derecho civil y el derecho público, con un nivel de garantías y formalidades procesales 
inferior al del derecho penal, pero también con menos intensidad en las sanciones que pudieran imponerse a los individuos‖ 

(Bases para una teoría de la imputación en derecho penal, p. 72). 
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de existência de um Direito Penal ambiental serão objeto de análise mais adiante. Antes disso, 

porém, cumpre esmiuçar algumas causas que provocaram a expansão do Direito Penal.   

 

 

2.2.  Algumas causas motivadoras do alargamento do Direito Penal 

 

O processo de expansão do Direito Penal a campos que no passado quedaram 

esquecidos encontra explicação em uma série de fatores, conforme aponta a doutrina de 

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ
138

.  

O primeiro deles é revelado pelo aparecimento de novos interesses, que são 

manifestações de realidades antes inexistentes. A deterioração de realidades tradicionalmente 

abundantes, que em nossos dias começam a escassear, e o incremento substancial de valor a 

certas realidades que sempre estiveram presentes, mas que se nota sua inegável importância à 

sociedade como consequência da evolução social e cultural, também são sinais que demarcam 

um espaço de expansão razoável do Direito Penal
139

. 

O aparecimento de novos riscos oriundos em grande parte de decisões humanas no uso 

dos avanços tecnológicos característicos das sociedades pós-industriais, considerada a faceta 

negativa do fenômeno, afetam consideravelmente a indústria, as comunicações, a biologia 

dentre outros, e, concomitantemente, no marco desta sociedade caracterizada pela intensa 

competitividade ocorre a transferência de incontável número de pessoas para a 

marginalidade
140

. Há a possibilidade, assim, de aumento tanto da chamada delinquência não 

intencional, produzida por falhas técnicas que constituem um problema central nesse modelo 

e são encaradas como naturais à vista da complexidade técnica dos avanços tecnológicos, 

como da criminalidade dolosa tradicional
141

. 

Em razão disso, institucionaliza-se a insegurança no seio da sociedade tecnológica, 

intensificada pelo desconhecimento dos efeitos maléficos que o uso da técnica pode acarretar 

no tempo e no espaço, já que é possível a causação de danos distantes temporal e 

espacialmente do momento de sua produção, introduzindo um significativo fator de incerteza 

                                                             
138 Ob. cit., p. 33 e seguintes. 
139 Embora exigências desarrazoadas de expansão da tutela penal também sejam requeridas: Idem, pp. 33-4. 
140 Idem, p. 36. 
141 Idem, p. 37. 
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na vida social
142

. Reclama-se, deste modo, uma intervenção mais eficaz do Direito Penal, 

especialmente por meio do emprego de crimes de perigo, à vista da insatisfação apresentada 

no tocante aos delitos de resultado para lidar com essa nova realidade.  

Também contribuem para o reforço deste sentimento a crise do modelo do Estado do 

bem-estar, traduzida na sociedade competitiva e excludente que hoje se vive, com alto índice 

de desemprego e marginalidade, além das migrações, que provocam verdadeiro choque de 

culturas. Esse conjunto de efeitos tem por consequência incrementar a ―criminalidade de rua‖ 

ou ―de massas‖, fazendo com que o próximo seja visto como fonte de riscos
143

. 

A custosa adaptação a sociedades em contínua aceleração e a falta de domínio do 

curso dos acontecimentos; a dificuldade em obter uma autêntica informação fidedigna em 

uma sociedade em que se avolumam informações e a aceleração não só técnica, mas da vida 

são fatores responsáveis pelo irrompimento de uma sensação social de insegurança
144

. 

Outro fator que contribui para a sensação de insegurança é que a interdependência 

social tem lugar em contexto fortemente atomizado, após o desaparecimento das estruturas 

orgânicas de solidariedade mais tradicionais. Segundo JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, 

há um verdadeiro paradoxo nesse particular, à luz da constatação ―de que o incremento da 

interdependência tenha lugar no contexto de uma sociedade de massas na qual se experimenta 

uma ‗dessolidarização‘ estrutural, com o patente retorno ao privado segundo critérios de 

interesse individual‖
145

, tornando-se os indivíduos que a compõem menos solidários e mais 

egoístas. Também a intensa experiência com o mal, particularmente a vivência em tempos de 

guerras entre países e destruição são causas do sentimento de insegurança
146

.  

Isso não significa, contudo, que exista perfeita correspondência entre o aspecto 

objetivo dos riscos e a sua vivência subjetiva, ou seja, nem sempre a sensação de insegurança 

é acompanhada da real produção dos riscos correspondentes, havendo uma expressiva 

sensibilidade ao risco
147

. Grande parte desta hiper-sensibilização ao risco deve-se aos meios 

de comunicação de massa, que são importantes instrumentos de difusão do conhecimento no 

contexto de uma sociedade da informação e globalizada, mas acabam se tornando 

                                                             
142 Ibidem. 
143 Idem, pp. 39-40. 
144 Idem, pp. 41-2. 
145 Idem, p. 44. 
146 Idem, p. 45. 
147 ―Por tal motivo, é mais razoável sustentar que, por múltiplas e diversas causas, a vivência subjetiva dos riscos é 
claramente superior a própria existência objetiva dos mesmos. Expressado de outro modo, existe uma elevadíssima 

‗sensibilidade ao risco‘‖ (Idem, p. 46). 
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responsáveis pela constante aproximação de seu público com a violência
148

, principalmente 

quando esta, tomada como produto a ser consumido por seus destinatários, é explorada em 

seus aspectos mais mórbidos e dramáticos possíveis, tendo por efeito a criação de ―uma 

insegurança subjetiva que não se corresponde com o nível de risco objetivo‖
149

. 

O sentimento de que se está constantemente exposto ao risco e a manutenção da ideia 

de que o corpo social está inseguro e desprotegido da violência são traduzidos por demandas 

punitivas e atuação mais efetiva do Estado, tornando a segurança, em si mesma considerada, 

uma pretensão social a ser tutelada pelo Direito Penal
150

. Em vez de instrumento de contenção 

do arbítrio estatal, eleva-se tão intensamente a segurança como um direito a ser preservado 

pelo Estado que se vindica do Direito Penal a expansão de seu núcleo de proteção, nem que à 

custa do sacrifício das clássicas garantias de limitação do poder de punir obtidas ao longo dos 

tempos isso seja feito
151

.   

O delineamento de um Estado vocacionado à concreção dos direitos sociais básicos, 

voltados à garantia do mínimo vital, que possua como programa político fundamental o 

asseguramento do bem-estar dos indivíduos que o integram tem como resultado a 

configuração de uma sociedade de sujeitos passivos, destinatários das prestações sociais do 

Estado. Desse modo, as classes sociais passivas são aquelas que dependem dos serviços 

públicos e é por meio destes que logram reunir as condições minimamente necessárias para 

uma vivência digna, nelas se incluindo, a título exemplificativo, os desempregados, os 

                                                             
148 Idem, p. 47. WINFRIED HASSEMER também adota tom crítico no tocante ao papel assumido pelos meios de 
comunicação na difusão de notícias relacionadas ao cometimento de crimes. Segundo o autor, a difusão da violência pela 
mídia e o interesse de todos por esse fenômeno fazem com que ela seja onipresente sem que atinja a todos de modo 
particular, tornando-se ―más comunicativa que concreta‖ (El destino de los derechos del cuidadano en el derecho penal 
“eficiente”, p. 50). 
149 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 48. 
150 ―Seja como for, o caso é que, em medida crescente, a segurança se converte em uma pretensão social à qual se supõe que 
o Estado e, em particular, o Direito Penal, devem oferecer uma resposta‖ (Idem, p. 50). A respeito da segurança e da 
importância que assumiu no atual cenário social, ROLAND HEFENDEHL aduz que esta ―se ha convertido en las décadas 
pasadas en un concepto clave de las sociedades occidentales. En ellas ya no se trata preeminentemente del tratamiento de 
problemas y la solución de conflictos, sino de la contención de riesgos reales o aparentes. Para ello se requiere un amplio 
control social anticipado. El Estado interviene crecientemente de forma proactiva y se dota de todas las posibilidades para 
ello por medio de las mencionadas formulaciones vagas e carentes de contenido. Como suele ser habitual, las estructuras de 
bienes jurídicos vagas y los adelantamientos extremos de la punibilidad llegan así a una funesta alianza‖ (De largo aliento: el 

concepto de bien jurídico. O qué ha sucedido desde la aparición del volumen colectivo sobre la teoría del bien jurídico, pp. 
461-2). 
151 ―Assim, pode-se afirmar que, ante os movimentos sociais clássicos de restrição do Direito Penal, aparecem cada vez com 
maior claridade demandas de uma ampliação da proteção penal que ponha fim, ao menos nominalmente, à angústia derivada 
da insegurança. Ao questionar-se essa demanda, nem sequer importa que seja preciso modificar as garantias clássicas do 
Estado de Direito: ao contrário, elas se vêem às vezes tachadas de excessivamente ‗rígidas‘ e se apregoa sua ‗flexibilização‘‖ 
(Ob. cit., p. 51). Tal significa o câmbio do Direito Penal entendido como ―Carta Magna do Delinqüente‖,  de que falava 
LISZT, ao Direito Penal visto como a ―Magna Carta do Cidadão‖, enxergando-se o criminoso como inimigo e fonte de 

riscos. 
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pensionistas e aposentados, todos tendo em comum a capacidade eleitoral ativa, isto é, são 

todos eleitores por excelência
152

. 

Reconhecida a existência de uma sociedade no interior da qual há uma diversidade de 

classes passivas, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ segue seu raciocínio e analisa em que 

medida isso afeta as categorias dogmáticas da ciência penal. Para o autor, assiste-se a uma 

progressiva necessidade de se reduzir as fronteiras do risco permitido
153

, noção típica de 

sociedades que estão em constante desenvolvimento, autorizadora de condutas que – apesar 

de arriscadas – contam com a complacência do Estado, à luz da importância delas ao 

progresso social, visto que relevante agora é a ―sobrevaloração essencial da segurança – ou 

liberdade de não padecer – diante da liberdade (de ação)‖
154

, razão por que se testemunha uma 

restrição progressiva das esferas de atuação arriscada
155

.    

E isso ocorre por haver nesse modelo de sociedade um inconformismo maior com os 

danos acarretados por azar ou em virtude de caso fortuito, porque se tem a compreensão de 

que esses eventos, de alguma maneira, estão relacionados à intervenção de decisões humanas, 

grandemente responsáveis pela produção de riscos na sociedade pós-industrial em que se vive. 

As consequências para o Direito Penal radicam na ampliação dos espaços de imputação 

desses resultados aos indivíduos, transformando-os, portanto, em injusto penal
156

. 

Nesse contexto, entende-se que não existe dano sem que se possa imputá-lo a alguém, 

tampouco vítima que se resigne com a simples notícia de que teve seus direitos atingidos por 

força do azar ou por uma fatalidade. Nesse modelo de sociedade em que se vive e se 

experimenta constantemente o sentimento de insegurança e que se considera o outro como 

fonte de riscos, há, por outro lado, a concepção de uma nova espécie de vítima, aquela que se 

                                                             
152 Idem, p. 52. 
153 De acordo com BLANCA MENDOZA BUERGO, ―el modelo de la sociedad postindustrial del riesgo es radicalmente 
contrapuesta al de la sociedad del desarrollo industrial del S. XIX y primera mitad del XX. Esta última supuso la admisión 
del concepto del riesgo permitido como principio doctrinal interpretativo con el que determinar las fronteras de la 
incriminación y el alcance de las conductas penalmente relevantes, mientras que en la era de los nuevos riesgos, la aversión a 
los mismos y la inseguridad que generan, lleva a la restricción de los ámbitos de riesgo tolerado, por la mayor valoración de  
la seguridad emergiendo como creación teórica el principio contra puesto, esto es, el principio de precaución‖ (Ob. cit., p. 

77). 
154 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 55. 
155 Idem, p. 56. 
156 ―Na sociedade de sujeitos passivos existe também uma resistência psicológica ante a aceitação do caso fortuito, ante a 
admissão da possibilidade de produção de danos por azar. Seguramente, isso tampouco é casual e se relaciona de modo direto 
com a autocompreensão de uma sociedade na qual a maior parte dos perigos, como estivemos indicando, já não pode ser 
concebida sem algum tipo de intermediação de decisões humanas, de natureza ativa ou omissiva. Mas, seja como for, o efeito 
é uma crescente tendência a transformação do Ungluck (acidente fortuito, desgraça) em Unrecht (injusto), o que 

inevitavelmente conduz a uma ampliação do Direito Penal‖ (Idem, pp. 56-7). 
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despoja de qualquer responsabilidade pelos danos por ela sofridos, procurando inculpar a 

terceiros a ocorrência deles
157

.   

O resultado prático e imediato disso tudo é a reconfiguração do modelo de imputação 

jurídico-penal e a sua expansão desmesurada com vistas a concretizar o ideal de confortar as 

expectativas de segurança das vítimas potenciais, adotando-se para esse fim, em larga medida, 

a técnica dos delitos de perigo e o incremento dos delitos de comissão por omissão. Todavia, 

a difícil tarefa de conformar – e acomodar – essa sensação de insegurança que assola o meio 

social em dispositivos penais tem o efeito indesejado de criar uma hiper-responsabilização 

dos potenciais autores de delito, consubstanciando-se esse quadro numa hiper-criminalização 

e na sujeição de um grande número de pessoas ao jugo do sistema punitivo, destituindo a 

legislação penal de eficácia e dotando-a de conteúdo meramente simbólico
158

. 

Correlato a esse fenômeno, a identificação da maioria dos indivíduos com a vítima do 

delito figura como mais um fator que contribui e legitima esse processo de expansão do 

Direito Penal, pois a dependência estatal e a perda do domínio e do sentimento de segurança, 

próprios de uma sociedade em que há grandes parcelas de classes passivas, são acompanhadas 

de demandas punitivas, o que se traduz numa viragem metodológica significativa para o 

Direito Penal: de instrumento de defesa do cidadão frente ao Estado passa a constituir a 

Magna Carta da vítima, contrariamente aos postulados fixados por FRANZ VON LISZT
159

. 

Essas circunstâncias repercutem no âmbito jurídico-penal e afetam entendimentos 

sólidos e tradicionais conexionados a institutos fortemente ligados à limitação do Estado na 

esfera de liberdade do indivíduo. O princípio da legalidade, por exemplo, contemporâneo ao 

surgimento do Direito Penal tal como hoje se o entende, sofre os influxos de uma sociedade 

marcada pela insegurança. A interpretação restritiva e a redução teleológica dos tipos penais e 

                                                             
157 ―A sensação de insegurança se soma, pois, em nosso modelo social, a existência de um protótipo de vítima que não 
assume a possibilidade de que o fato que sofreu derive de uma „culpa sua‟ ou que, simplesmente, corresponda ao azar. 
Parte-se do axioma de que sempre há de existir um terceiro responsável a quem imputar o fato e suas conseqüências, 
patrimoniais e/ou penais‖ (Idem, p. 59). 
158 ―O que ocorre é que, em uma sociedade de contatos anônimos, os meios de asseguramento cognitivo das vítimas 
potenciais são, simplesmente, impraticáveis, o que sem dúvida explica – entre outros fatores, já antes mencionados – a 
irrefreável tendência à tipificação de delitos de perigo. Mas, vejamos, a impossibilidade jurídico-penal ou processual de 
traduzir, em muitas ocasiões, tal percepção de insegurança – ou a sensação de que já não é a mera causalidade que determina 

a sujeição de alguém aos efeitos de um ilícito penal –, sentida pelo sujeito passivo em um critério efetivo de hiper-
responsabilização do sujeito ativo, pode propiciar ainda mais a conformação de uma legislação simbólica‖ (Idem, p. 63). 
159 Idem, pp. 64-5. Essa constatação não foi olvidada por WINFRIED HASSEMER em suas considerações a respeito do 
desenvolvimento do Direito Penal face às novas formas de criminalidade. Em conformidade com o pensamento do autor, que 
guarda semelhança com a linha de raciocinio feita por JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, ―en el discurso político criminal, 
sin embargo, el acusado (o quizá en forma más general: el ciudadano) ha sido marginado en beneficio de consideraciones y 
argumentos que se pronuncian a favor de una más efectiva protección de la víctima, este discurso es amigable con la 
criminalización. El paradigma del ‗auxilio al autor (mal socializado)‘ fue reemplazado por el paradigma de la ‗protección de 

la víctima inocente de la criminalidad‘‖ (El Derecho penal en los tiempos de las modernas formas de criminalidad, p. 17). 
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o procedimento de ampliar analogicamente as atenuantes e as causas de justificação, 

consectários de um princípio de garantia estabelecido em favor do indivíduo frente ao Estado, 

são criticados por representarem tratamentos benevolentes à custa do ideário da segurança 

social. A pena, por sua vez, é vista como uma compensação psicológica fixada em favor da 

vítima, visando à superação dos traumas causados pela prática criminosa, isto é, 

consubstancia um ato de solidariedade do corpo social com a vítima, exercendo essa função 

apenas a prisão e a multa
160

. 

Importa considerar que essa política criminal intervencionista, cujo apoio popular 

antes era adstrito a determinados setores da sociedade, é agora perspectivada por amplas 

camadas sociais, que entendem necessário o recurso ao Direito Penal para fazer frente, em 

especial, à criminalidade dos poderosos
161

, deixada de lado pelos legisladores do passado. 

Deveras, a comunidade despertou para os nefastos efeitos causados pela criminalidade dos 

powerful, tão perniciosa e difusa, que se mostra apta igualmente a corroborar a sensação de 

insegurança social causada pelos powerless.  

Portanto, na atualidade, a discussão sobre o Direito Penal e as respectivas pautas de 

criminalização desloca-se do eixo dos despossuídos para os poderosos
162

. Todavia, grande 

parte da criminalidade verificada nos tempos que correm segue pertencendo aos excluídos, 

sob o risco de as medidas adotadas no terreno da criminalidade dos poderosos, sobretudo as 

ligadas às regras de flexibilização de garantias, serem espalhadas também para a 

criminalidade geral
163

. 

                                                             
160 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 68. 
161 Nesse sentido, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ aduz o seguinte: ―E a nova política criminal intervencionista e 
expansiva recebe as boas-vindas de muitos setores sociais antes reticentes ao Direito Penal, que agora acolhem como uma 
espécie de reação contra a criminalidade dos poderosos‖ (Idem, pp. 68-9). De fato, a política criminal moderna, caracterizada 
pela criação de novos tipos penais e a agravação das penas de alguns já existentes, e pela autorização legal do uso de uma 
série de técnicas investigatórias, tem obtido espaço contando com forte aprovação popular. Os indivíduos têm preferido 
minorar seus espaços de liberdade e o respeito aos direitos fundamentais de que são titulares em troca do oferecimento estatal 

de maior segurança. É por essa razão que o paradigma da prevenção se fixou como marco da política criminal da atualidade. 
Segundo WINFRIED HASSEMER, ―del Derecho penal se espera, sobre todo, efectividad en la protección de los bienes 
jurídicos y en la producción de seguridad frente a los derechos fundamentales en peligro (…). También aquí la discusión 
sobre la existencia o sobre la introducción de un ‗Derecho penal de enemigo‘ (una discusión, que según mi valoración gira 
alrededor del tema de los límites del Derecho penal) es una prueba más de que el Estado, con la aprobación del ciudadano, va 
a introducir siempre instrumentos más agudos contra situaciones amenazantes‖ (Ob. cit., p. 20). 
162 Aproxima-se do conteúdo dessa causa de expansão do Direito Penal, em lição que será retomada quando se estiver a falar 
dos bens jurídicos coletivos, a proposta de BERND SCHÜNEMANN de mudança de um Direito Penal de classe baixa para 

um Direito Penal de classe alta como resposta às ameaças típicas da sociedade industrial pós-moderna, dirigindo-o mais à 
censura de comportamentos altamente lesivos, próprios das novas formas de criminalidade, delas fazendo parte os delitos 
contra o meio ambiente, que à punição de condutas menos ofensivas socialmente: ―Por eso, no sería el abandono, sino el 
perfeccionamiento del cambio de tendencia del Derecho Penal de la clase baja al Derecho Penal de clase alta el único medio 
apropiado para la defensa efectiva ante las amenazas específicas de la sociedad industrial postmoderna‖ (Del Derecho Penal 
de la clase baja al derecho penal de la clase alta, pp. 39-40). 
163 ―Com efeito, aqui e agora, continua sendo possível afirmar que os 80% da criminalidade (ao menos, da definida como tal 
e perseguida) permanecem manifestando-se como criminalidade dos marginalizados (lowerclass crime), de modo que se 

corre o risco de tomar a parte (menor, mas muito difundida pelos meios de comunicação) pelo todo. Daí que a aposta, que 
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Feitas as considerações precedentes, verifica-se que não se dilucidou a razão de se 

transferir exclusivamente ao Direito Penal a tutela dos novos bens jurídicos como forma de 

prover os reclamos sociais ao redor da questão da insegurança. Instrumentos diversos de 

tutela poderiam ser utilizados, alguns até de natureza extrajurídica, para o enfrentamento do 

problema, de maneira que se impõe o questionamento seguinte: por que então se valer do 

Direito Penal? A resposta a essa indagação aponta para o sentimento de descrédito de outras 

instâncias de proteção, como a ética social, o Direito Civil e o Direito Administrativo. 

Em conformidade com a doutrina de JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, a falta de 

consenso social relativamente aos contornos de uma ética comum fracassa o intento de 

conhecer previamente a conduta alheia, tornando-se inconsistentes os critérios reguladores 

que apartam o que é bom do que é maléfico, diminuindo a importância destes como instâncias 

de moralização
164

. Isso torna muito difícil a censura social de comportamentos desviantes, 

razão que explica a indispensabilidade da substituição das normas sociais pelas penais
165

.  

No que ao Direito Civil toca, o que poderia exercer a função contentora dos novos 

riscos é questionada, pois assiste-se à progressiva adoção da responsabilidade objetiva do 

causador do dano, por um lado, e é sensível à configuração do modelo de seguro
166

, por outro 

                                                                                                                                                                                              
parece decidida, por uma expansão do Direito Penal, que conglobe a relativização dos princípios de garantia e regras de 
imputação no âmbito da criminalidade dos poderosos, sendo criticável em si mesma, pode incorrer ademais no erro adicional 
de repercutir sobre a criminalidade em geral, incluída a dos powerless‖ (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 70). 
Acerca do deslocamento referido no texto, corrobora essa linha de entendimento ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA: ―Pero 
esta politica criminal no pasa de ser uma mera reivinciadición. En otras palabras, la amenaza de esta posible política criminal, 

estos poderosos no parecen ni siquiera percebirla como probable, por lo que no ejercen ningún tipo de presión, aun teniendo 
vías para ello, con el fin de parar o detener el proceso expansivo, porque sencillamente el Derecho penal en este ámbito no 
sigue esta línea. La intervención penal sigue centrada en los marginados, quienes son finalmente los destinatarios de las 
modificaciones penales en aras a facilitar la persecución de los delitos‖ (La seguridad como fundamento de la deriva del 
derecho penal postmoderno, p. 324).  
164 Idem, p. 75. 
165 Idem, p. 76. Em sentido próximo, WINFRIED HASSEMER vai dizer que no contexto presente há a constatação do 
fenômeno da ―erosão das normas sociais‖. Por meio desta expressão, quer-se explicitar a diminuição das expectativas 
normativas, estruturantes e asseguradoras de nossa cotidianidade, e que são responsáveis por garantir uma melhor 

convivência entre os indivíduos. A migração de pessoas e a introdução de novos padrões normativos, culturais e sociais que 
esse fenômeno implica, muitos deles conflitivos com os adotados em uma determinada localidade, e o fortalecimento de 
padrões de comportamento alternativos ou peculiares a subculturas são fatores que contribuíram para a erosão referida, 
tornando menos confiável e mais complexa e difícil nossa cotidianidade (Ob. cit., pp. 21-2). Por essa razão, ―la erosión de 
normas sociales clama, a veces, para que el Estado asuma el plan de sustituir o proteger las normas que empiezan a 
desvanecerse o debilitarse‖ (Ibidem).  
166 Todavia, há quem, como ULRICH BECK, suavize a importância do contrato de seguro para minimizar os nefastos efeitos 
dos riscos modernos, porque muitos destes riscos têm aptidão para destruir a vida na Terra, tornando-se inócua a realização 

desses pactos contratuais: ―Expresándolo de forma más precisa, los megapeligros nucleares, químicos, genéticos y ecológicos 
invalidan los cuatro pilares del cálculo de riesgos. En primer lugar, uno se enfrenta aquí al daño global, muchas veces 
irreparable y que ya no es posible limitar; falla, por tanto, el concepto de indemnización monetaria. En segundo lugar, las 
medidas paliativas cautelares se excluyen del peor accidente imaginable en el caso de peligros fatales; falla, por tanto, el 
concepto de seguridad del control anticipativo de los resultados. En tercer lugar, el ‗accidente‘ pierde su delimitación en el 
tiempo y en el espacio, y con ello su significado. (…) Lo que esto implica es la abolición de los estándares de normalidad, de 
los procedimientos de evaluación y, por tanto, de la base del cálculo de los peligros; se comparan entidades incomparables y 
el cálculo se convierte en ofuscación‖ (De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo: cuestiones de supervivencia, 

estructura social e ilustración ecológica, p. 84). Assim, o autor afirma que ―la sociedad del riesgo residual se ha convertido 
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lado, responsável pela diminuição do grau de atenção do causador do dano, pela redução da 

eficácia preventiva do sistema de sanções afeto à responsabilidade civil e pela tendência de 

compensar financeiramente as vítimas em valores aquém da magnitude do dano suportado
167

, 

fragilizando o potencial do Direito Civil de servir como instância digna de prevenção às novas 

formas de ofensa a direitos alheios
168

. 

Por fim, segundo JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, o Direito Administrativo é 

rejeitado para auxiliar na proteção dos novos bens jurídicos, porque esse ramo do 

ordenamento jurídico é articulado não só em obediência a critérios de legalidade, senão 

também – e em grande medida – a pautas de oportunidade e conveniência, conferindo certa 

imprevisibilidade às decisões administrativas, que acabam por depender de influências 

regionais, políticas, sociais e culturais para o aperfeiçoamento do ato administrativo. A 

burocratização da máquina estatal e problemas relacionados à corrupção também impõem 

entraves ao Direito Administrativo de exercer papel relevante de instância de proteção dos 

novos bens jurídicos
169

.   

Desprezadas outras formas de tutela como coadjuvantes na tarefa de reduzir a 

sensação social de insegurança diante dos novos riscos, desenha-se um quadro desanimador, 

já que se promove uma expansão significativa do Direito Penal ao utilizá-lo como único 

instrumento eficaz de pedagogia político-social e como mecanismo de socialização
170

. Em 

                                                                                                                                                                                              
en una sociedad no asegurada, en la que, de forma paradójica, la protección disminuye a medida que aumenta el peligro‖ 
(Idem, p. 83). 
167 ―Assim, por um lado, se o dano está segurado, é quase inevitável que diminuam os níveis de diligência do agente, pois a 
seguradora responderá pelo montante da indenização, sendo sua repercussão individual, na pior das hipóteses, a 
correspondente a um aumento geral de valores de prêmios de seguro. Logo, o modelo de seguro tem como conseqüência um 
decréscimo da eficácia preventiva que o direito de responsabilidade civil por danos poderia ter em relação a condutas 
individuais danosas. Por outro lado, o modelo de seguro tende a configurar montantes padronizados de indenização que se 
afastam mais e mais do objetivo de garantir aos sujeitos passivos uma compensação, se não integral (cuja própria 
possibilidade prática é questionável), ao menos minimamente próxima a isso‖ (Ob. cit., p. 78).    
168 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS tem a convicção de que quase nada se pode esperar da tutela civil, submetida que está a 
um estrito ―princípio do pedido‖. O autor evidencia sua desesperança em dita tutela através do seguinte exemplo: ―Se, dentro 

de 20 ou 30 anos, se verificarem danos civilmente avaliáveis no corpo ou na saúde de certas pessoas, comprovadamente (!) 
imputáveis a manipulações genéticas que hoje se operam sobre cereais, quem possuirá legitmidade (e contra quem?) para 
intentar uma acção de responsabilidade minimamente destinada ao sucesso? E ainda que a possua: constitui esta uma via 
razoavelmente eficaz de defesa da humanidade perante o risco pressuposto que pode advir da manipulação genética?‖ (O 
Direito Penal entre a “sociedade industrial” e a “sociedade de risco”, p. 50).   
169 Ob. cit., p. 79.  
170 O Direito Penal converte-se em um mecanismo de internalização dos valores presentes na sociedade, justificando-se com 
base na prevenção geral positiva a tarefa de pedagogia social que se requer desse ramo do ordenamento jurídico. Esse 

entendimento não está imune a críticas, pois pretende remodelar personalidades e, em razão disso, fere a autonomia da 
vontade dos indivíduos. A propósito dessa questão, a advertência de LUÍS GRECO: ―Atribui-se ao direito penal uma ‗missão 
de guia ético-social‘, não se querendo dispensá-lo nem mesmo na hipótese de uma total ineficiência instrumental (isto é, 
preventivo-geral-negativa), porque o direito penal contribuiria para a internalização de valores na sociedade e o seu recuo 
poderia ser compreendido como a falsa mensagem de que os novos bens protegidos não são importantes ou merecedores de 
respeito. A meu ver, o uso da prevenção geral positiva para fundamentar uma punição é bastante problemático, porque a essa 
teoria se aplicam todas as objeções que já de há muito se dirigem contra a legitimidade de uma ressocialização contra a 
vontade do afetado – com a agravante de que, no caso da prevenção geral positiva, quem está sendo reeducado não é uma 

única pessoa, e sim a população como um todo‖. (...) Creio, portanto, que é preferível dispensar a prevenção geral positiva 
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boa parte, trata-se de expansão desarrazoada, tendo em vista que se transfere ao Direito Penal 

uma responsabilidade maior que a sua capacidade de funcionamento permite executar
171

.   

De fato, muitos dos problemas sociais contemporâneos são altamente complexos e 

neles estão inseridos fenômenos distintos, os quais convergem para uma tomada de resoluções 

de caráter global, isto é, de pouco adianta o uso do sistema punitivo, conhecido por sua 

atuação individual, concreta e excepcional, para lidar com essa nova realidade, como destaca 

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ: 

 
Pois ocorrem fenômenos (os chamados ‗macroproblemas‘: grandes questões 

sociopolíticas) cujo caráter macroscópico, estrutural ou sistêmico faz com 

que – e ainda que se possa identificar neles uma natureza globalmente 
‗criminal‘ – o Direito Penal não se constitua – então conceitualmente – no 

mecanismo adequado para uma abordagem razoavelmente satisfatória dos 

mesmos. O debate acerca da Zukunftssicherung, isto é, da atribuição ao 
Direito Penal da responsabilidade de proteger os interesses fundamentais das 

gerações futuras sobre a Terra, é um exemplo suficientemente ilustrativo a 

esse respeito
172

. 

 

Dessa maneira, fica a intervenção do Estado na esfera de liberdade dos indivíduos 

condicionada à insuficiência das outras instâncias de controle, como dita o princípio da 

subsidiariedade. Em lugar de serem simplesmente desprezadas, impõe-se o prestígio e a 

concessão de ferramentas úteis ao desenvolvimento dos processos de reação ao dano de tais 

instâncias, a fim de que o Direito Penal cumpra sua verdadeira missão, subsidiária e eficaz, de 

tutela de bens jurídicos, deixando a tarefa de gestão de riscos globais e complexos a cargo dos 

órgãos administrativos competentes. 

Outro aspecto relacionado ao processo de expansão do Direito Penal é o surgimento 

dos gestores atípicos da moral. Tal expressão designa, essencialmente, o comportamento de 

integrantes da criminologia de esquerda, corpo doutrinário que passa a enxergar nas pessoas 

integrantes dos setores sociais inferiores a condição de vítimas, concedendo a elas, também, a 

titularidade de bens jurídicos – individuais e coletivos. Por esse motivo, aos novos gestores da 

                                                                                                                                                                                              
como justificativa da pena. Essa forma de prevenção é uma tarefa de pedagogia social, que deve ser cumprida com meios 
diversos da coerção penal‖ (Modernização do Direito Penal, bens jurídicos coletivos e crimes de perigo abstrato, pp. 56-7).  
171 Ob. cit., p. 79. 
172 Idem, p. 80. Parecida é a posição sustentada por ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA, para quem ―asistimos a la 
transformación del Derecho penal, entendido como protector del ciudadano, en un instrumento flexible de intervención del 
Estado, que pretende prevenir las situaciones de peligro estructural. Ante esta situación, sin embargo, conviene tener presente 
que el Derecho penal no surge como instrumento de la política estructural proactiva, sino que es reactivo y orientado a la 
responsabilidad individual. El Derecho penal, desde esta óptica no puede lograr la prevención del injusto estructural, sino 
sólo la manifestación del derecho intersubjetivo. De ahí que sea un deber importante y vital de la política y la sociedad 
desarrollar nuevas formas de organización de responsabilidad, es decir, desarrollar nuevas firmas de autorregulación social en 

lugar del Derecho penal‖ (Ob. cit., p. 319). 
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moral coletiva é concedido espaço e voz no processo de criminalização, rechaçando a 

tradicional ideia de que unicamente os burgueses conservadores são os responsáveis pelos 

contornos da moral dominante
173

.    

Com efeito, diante dessa constatação, rui a convicção – de há muito sustentada – de 

constituir o Direito Penal instrumento de opressão de que se valem os poderosos contra os 

desvalidos. Ao contrário, o que pretendem os representantes da criminologia crítica é reverter 

esse panorama, fazendo com que sejam adotadas medidas repressivas contra os poderosos
174

. 

Isso implica em maiores demandas de criminalização, visando à tutela dos interesses 

peculiares a cada grupo envolvido, que entende ser adequado e legítimo o uso do Direito 

Penal para reparar as injustiças que amiúde sofrem.  

Ressalte-se, entretanto, que, se essa realidade reforça o princípio democrático, é certo 

que a ampliação excessiva do Direito Penal mostra-se não raro inadequada e 

contraproducente, em especial quando quer censurar condutas que sequer transcendem o 

âmbito da individualidade de seu autor, ou que transgridam apenas uma específica ética. Sem 

dúvida, essas criminalizações fazem frutificar no seio do Direito Penal uma legislação de 

cunho meramente simbólico, inapta a produzir reais efeitos práticos. 

A identificação de representantes da direita com discursos caracterizados pelo 

recrudescimento penal e de representantes da esquerda com propostas tendentes a diminuir a 

intervenção penal marcou por grande período as discussões político-criminais do continente 

europeu. A mudança ocorre, porém, com a apropriação do discurso da segurança por parte do 

partido social-democrata europeu, cuja atitude passa a ser de se socorrer do Direito Penal para 

a proteção dos mais débeis
175

.    

Os bens tradicionalmente tutelados pela legislação penal, imbricados a interesses 

diretamente reconduzíveis à esfera jurídica dos indivíduos, são acomodados com a proteção 

de novos valores, cujo merecimento é resultante da pluralidade democrática reconhecida aos 

diversos grupos de interesses, como os direitos das mulheres, a proteção do meio ambiente, os 

                                                             
173 ―Se os tais ‗gestores‘ vinham sendo tradicionalmente determinados estamentos burgueses conservadores, hoje adquirem 
tanta ou mais relevância em tal papel as associações ecologistas, feministas, de consumidores, de vizinhos (contra a 

propaganda de ideologias violentas), antidiscriminatórias (contra ideologias racistas ou sexistas, por exemplo), ou, em geral, 
as organizações não governamentais (ONGs) que protestam contra a violação de direitos humanos em outra parte do mundo‖ 
(Ob. cit., pp. 81-2). 
174 O pensamento dessa corrente doutrinária – a criminologia crítica – será retomado no quarto e último capítulo do trabalho. 
175 Idem, p. 85. O autor expõe, na mesma página, a posição do parlamento britânico ante a questão: ―(...) enquanto os ricos 
habitam em bairros tranqüilos com segurança privada, a delinqüência das ruas ameaça principalmente as pessoas mais 
humildes que vivem nos bairros perigosos‖. O ideal da segurança foi abertamente assumido por Straw, Ministro do Interior e 
Justiça daquele país, pertencente ao partido dos trabalhadores, que se mostrou favorável aos postulados da ‗tolerância zero‘ 

no tocante ao Direito Penal Juvenil‖.     
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interesses das minorias e os delitos econômicos. De certa forma, isso ocorreu por força da 

esquerda política, que assume postura contraditória com relação ao fenômeno punitivo. 

Deveras, ao mesmo tempo em que reclama o recurso ao Direito Penal para tutela de 

seus interesses, a esquerda política sempre esteve associada à ideologia que se apoia na visão 

de que o Direito Penal atua desigualmente em uma sociedade marcadamente desigual, 

travando-se verdadeira luta de classes no atuar desse meio de controle social. Tem-se, 

portanto, de um lado, o reclamo à incidência mais intensa e vigorosa do fenômeno punitivo 

contra os poderosos, e, de outro, a limitação ou mesmo exclusão contra os marginalizados, os 

quais deveriam ser beneficiados com políticas sociais.     

À pretensão de ampliar os braços do Direito Penal para atingir os poderosos, inclusive 

com medidas contrárias ao Estado de Direito, justificadas com base na ineficiência dos 

clássicos instrumentos de repressão ao delito, deve se seguir a tomada de consciência de que 

tais medidas podem contaminar todo o ordenamento jurídico-penal.  

A requerida mudança das regras do jogo como meio facilitador da perseguição dos 

crimes cometidos pelos poderosos, como a diminuição das exigências relativas à 

responsabilidade individual, o desprezo à presunção de inocência, o adiantamento das 

barreiras punitivas, a criação de meios de provas especiais, entre outros, traz consigo o risco 

de que atinjam igualmente os acusados de sempre, isto é, os marginalizados socialmente.   

Como antes anunciado, os princípios clássicos do Direito Penal são solapados, porque 

vistos como empecilhos à efetivação da justiça por uma sociedade dominada pelo medo e pela 

insegurança, sentimentos que são canalizados em demandas punitivas, de maneira que os 

valores da verdade e da justiça no cotidiano jurídico-forense tornam-se cada vez mais 

distantes, e esses valores até mesmo constituem, para alguns, autênticos obstáculos à gestão 

eficiente da segurança pública, tendo lugar, nesse contexto, um modelo de justiça 

negociada
176

.  

                                                             
176 ―Diante do modelo de justiça penal clássico surgem, assim, modelos de justiça negociada, nos quais a verdade e a justiça 
ocupam, quando muito, um segundo plano. (...) O Direito Penal aparece, assim, sobretudo, como mecanismo de gestão 

eficiente de determinados problemas, sem conexão alguma com valores‖ (Idem, pp. 90-1). Incisivo a esse respeito, apontando 
ser um problema relacionado à saturação do sistema penal, WINFRIED HASSEMER aduz que ―‗acordo‘ ou também 
‗conciliação‘ no processo penal são eufemismos que presumivelmente designam a reação do processo penal à sua saturação. 
Esta saturação deve ser creditada à específica hipertrofia do Direito penal material, pelo que também ela é um problema 
‗moderno‘. Não é por mera coincidência que precisamente as matérias penais ‗modernas‘ – ambiente, drogas e sistema 
econômico – são apontadas pela doutrina como os campos mais apropriados para a realização de acordo ou conciliação‖ 
(História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra, p. 64). Ele arremata em tom crítico e fecha essa questão dizendo 
que ―os acordos desformalizam o processo penal, abreviam-no, barateiam-no e expandem a capacidade da justiça penal de 

processar maior número de casos‖ (Idem, p. 65). 
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Considerado o Direito Penal competente para a gestão da luta contra a criminalidade, e 

constatado que, não obstante o alargamento do âmbito de incidência desse ramo do 

ordenamento jurídico, o setor público mantém-se inerte e sinaliza que não tem condições de 

acompanhar esse fenômeno expansivo, surgem concepções doutrinárias que defendem a 

privatização dos conflitos delitivos, dos presídios e das polícias. As proposições têm em 

comum ―a desconfiança perante o público e o formalizado e sua conseqüente 

deslegitimação‖
177

. 

Todavia, é de se destacar que essas propostas não escapam à crítica advinda da 

fundamentação político-criminal contida nos princípios penais de cunho liberal. Deveras, o 

caráter público-formal, a legalidade e a imparcialidade são conquistas do Direito Penal 

obtidas ao longo dos tempos que vão de encontro aos fenômenos referidos. Nesse particular, 

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ enfrenta a questão sob a perspectiva da capacidade 

preventiva do sistema. De acordo com o autor, o modelo público de Direito Penal encontra-se 

provavelmente no limite de sua eficácia preventivo-integradora, e assim se manterá caso 

permaneça público e formalizado, mantendo o Poder Judiciário certo distanciamento das 

tensões sociais e respeitando princípios gerais que impeçam uma sua aplicação arbitrária
178

.  

 

2.3. Aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo 

 

O processo de expansão descrito implicou em alargar o objeto de proteção do Direito 

Penal, confundindo-o, em grande medida, com o Direito Administrativo, porque pretende-se a 

ele atribuir a gestão eficiente dos novos riscos e dele se exige a garantia normativa de 

demandas sociais relativas à segurança. A proximidade entre os dois ramos do ordenamento 

jurídico é tão intensa que se fala em uma administrativização do Direito Penal. Constatada 

essa transformação do Direito Penal, segue-se daí a dificuldade de separá-lo dos demais 

instrumentos de tutela e de delinear os caracteres que contribuem à identificação e 

particularização do ilícito penal.  

                                                             
177 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 92. 
178 Idem, pp. 93-4. Nesse trecho da obra já é possível deduzir que o autor parece não ser contrário ao abrigo, no seio do 
Direito Penal, das novas espécies delitivas oriundas do processo de expansão referido nesse capítulo, embora advogue um 
direito penal de segunda velocidade como solução a esse inchaço do sistema punitivo. A respeito desta solução e das 
consequências que acarreta à distribuição das penas privativas e não privativas de liberdade conforme se esteja diante de uma 

ou de outra velocidade penal, ver o sexto capítulo da segunda edição da obra A expansão do Direito Penal. 
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Nesse contexto, a discussão relativa aos limites entre o Direito Administrativo e o 

Direito Penal ganha novos ares e renova-se com a política criminal moderna
179

. O renovar da 

discussão expressa que não é nova a questão ora debatida e ela já teve lugar no passado
180

, 

principalmente quando, sob a luz dos ideais que informaram o movimento iluminista, 

estabeleceu-se o princípio da legalidade
181

, verdadeiro paradigma do Direito Penal moderno, 

imortalizado nas expressões latinas nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine e nullum 

crimem sine poena legali, de autoria de FEUERBECH
182

, como limite e barreira 

intransponível do poder de punir, e, pouco tempo depois, exigiu-se um Estado interventor, 

cumpridor de políticas sociais e dotado de amplas prerrogativas, incluindo as de natureza 

penal, para executar suas tarefas, expandindo significativamente o núcleo de proteção do 

Direito Penal, ou, de forma breve, hipertrofiando-o. 

A questão da diferenciação entre o ilícito penal e o ilícito administrativo – antes da 

tensão entre os princípios de um Estado de cariz Liberal e as demandas próprias de um Estado 

Social – era inexistente, porque não havia como proceder à distinção entre Direito Penal e 

Direito Administrativo, visto que no Estado de Polícia a atuação administrativa não arrancava 

da ordem legal sua fonte de legitimação. A Administração Pública adotava 

indiscriminadamente os instrumentos coercitivos de que dispunha para o fim de realizar seus 

interesses, de maneira que não havia limitação formal ao uso do poder.    

Todavia, com o advento da Revolução Francesa e a emergência do Estado de Direito 

as atividades da Administração passam a ser delimitadas legalmente, só podendo o agente 

público agir por meio de regras permissivas expressas. Se, de um lado, confere-se ao Direito 

Penal a missão de punir condutas contrárias a direitos subjetivos individuais, de outro, 

compete à Administração a tutela preventiva desses direitos contra ações perigosas. Ao lado 

                                                             
179 No capítulo seguinte serão abordadas as relações do Direito Penal com o Direito Administrativo no campo do 

enquadramento típico das criminalizações ambientais. Também nesse ponto a política criminal moderna remodelou o 
relacionamento entre as duas normatividades, estreitando-o de uma maneira tão forte que – embora não se fale de uma 
confusão entre as duas regulações jurídicas – se deixe à míngua a visibilidade do ilícito penal, dependente para sua 
configuração do desrespeito a normas ditadas pela Administração.  
180 Pode-se localizar a questão da distinção entre os ilícitos, remotamente, na antiga discussão entre os delicta in se e os 
delicta mere prohibita. De acordo com AUGUSTO SILVA DIAS, ―a distinção se agudizou por força da actual expansão do 
Direito Penal numa dupla direcção: a contenção das ameaças para bens fundamentais das pessoas provocadas pela dinâmica 
da sociedade do risco e a correcção de disfuncionalidades económicas e sociais, ambos os processos desencadeados pelo 

desenvolvimento da tendência expansiva dos mecanismos sistémicos que regulam a actividade económica‖ (Ob. cit., p. 565). 
181 Associando o surgimento do princípio da legalidade aos ideais iluministas, a doutrina de ANDREI ZENKNER 
SCHMIDT: ―O certo é que as bases do princípio da legalidade, nos moldes hoje em vigor, encontram-se arraigadas ao 
pensamento iluminista oriundo, principalmente, do século XVII. Nessa época é que surge a idéia de expressão determinante 
da lei contra a arbitrariedade estatal ‗irracional‘, assim como o postulado dos direitos naturais e invioláveis da pessoa em 
relação à sua liberdade, limitando-se, em decorrência disso, a tarefa do Estado à proteção do Direito e na exigência de dar 
segurança e certeza ao Direito em benefício de uma burguesia que ganhava progressivamente influência‖ (O princípio da 
legalidade penal no Estado Democrático de Direito. p. 137). 
182 Idem, p. 138. 
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do Direito Penal tradicional, surge um Direito Penal policial, cuja finalidade de destaque é a 

proteção antecipada de perigos, ―visando a protecção não de direitos subjetivos determinados, 

mas de uma série mais ou menos indeterminada de perigos de violação daqueles direitos‖
183

.                  

Depois disso, o liberalismo social e o crescimento do atuar administrativo do Estado 

provocaram uma notória hipertrofia do Direito Penal
184

, o qual, para o alcance das finalidades 

estatais, impôs novas criminalizações. À Administração é disponibilizado amplo círculo de 

prerrogativas, notadamente de natureza coercitiva, com vistas à execução das novas tarefas 

impostas ao Estado. Para dar efetividade ao atuar da Administração e fazer cumprir fielmente 

as políticas sociais, o legislador cada vez mais apela à utilização das sanções criminais e nelas 

enxerga um poderoso instrumento de reforço de vigência às ordenações administrativas.  

Há um entrelaçamento, pois, entre Direito Penal e Direito Administrativo, do que 

redundou um novo quadro normativo-penal, caracterizado pela aplicação de penas a 

comportamentos desobedientes à Administração. O Direito Penal passa a ser constituído por 

seu núcleo tradicional e por um setor acessório ou secundário, também chamado de Direito 

Penal Administrativo
185

.         

Não há como deixar de ver que o problema na atualidade guarda coincidência com o 

percorrer histórico referido, em decorrência do atendimento de exigências próprias do 

moderno Sozialstaatprinzip, responsáveis pela administrativização do Direito Penal e por sua 

consequente hipertrofia
186

, reafirmando a assertiva que ―a história do direito penal é também a 

história de constantes e sucessivos movimentos de neocriminalização‖
187

.  

Por outro lado, paralelamente à proposta de criação deste novo ramo da ciência penal, 

há os que veemente defendem postura diversa da adoção de um Direito Penal Administrativo, 

pois neste estariam condensados ilícitos de cunho meramente administrativo, que deveriam 

ser remetidos ao Direito Administrativo sancionador ou contra-ordenacional. Quer porque 

despidos de ofensividade, quer por não representarem uma ofensa a um bem jurídico de 

                                                             
183 DIAS, Jorge de Figueiredo, Para uma dogmática do direito penal secundário, p. 15. 
184 Sobre o assunto, a doutrina de JOSÉ CEREZO MIR: ―Com o advento do liberalismo social no final do século passado e o 
crescimento constante da atividade administrativa do Estado, o problema da distinção entre o ilícito administrativo e o penal  

adquiriu uma importância cada vez maior. O Estado não podia renunciar aos meios coativos para impor a realização de sua 
atividade administrativa. Com isso, surgia, todavia, o perigo de uma hipertrofia do Direito Penal‖ (Sanções penais e 
administrativas no Direito Espanhol, p. 27). 
185 DIAS, Jorge de Figueiredo, ob. cit., p. 16. 
186 ―De modo muito particular, com o Sozialstaatprinzip, cuja influência começou a fazer-se sentir apenas recentemente sobre 
a política criminal, por volta da metade deste século, o que se pôde notar – em síntese – foi, exatamente, que tendia a colmar 
um certo fenômeno de ‗administrativização‘ do direito penal‖ (PALAZZO, Francesco Carlo, ob. cit., p. 26). 
187 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa, Criminologia: o homem delinquente e a sociedade 

criminógena, p. 434.  
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magnitude e dignidade penal, quer, ainda, pela invocação do princípio da subsidiariedade, 

entende-se que as infrações administrativas têm de pertencer a ramo jurídico diverso do 

Direito Penal, limitando este, porque estigmatizante e cerceador de direitos fundamentais às 

condutas que verdadeiramente constituam um ilícito penal.   

Argumenta-se que, fosse de outro modo, a censura penal que se fundasse unicamente 

na contrariedade à regulação normativa teria o efeito de autorizar o legislador ordinário a 

utilizar o Direito Penal como instrumento de governo, visando não à proteção de bens 

jurídicos, mas apenas ao resguardo de funções estatais, descaracterizando em absoluto o 

modelo da teoria do crime como ofensa a bens jurídicos, já que a infração penal bastar-se-ia 

com a simples desobediência ao comando administrativo
188

.    

Por essa razão, é repleta de relevância a questão relativa aos contornos dos ilícitos 

penal e administrativo, cujo deslinde torna possível tomar posições em vista da possibilidade 

de ampliação do Direito Penal a novas criminalizações, máxime às destinadas a tutelar bens 

jurídicos coletivos, ou da transferência destas ao Direito Administrativo sancionador, 

fortalecendo seus mecanismos de controle
189

.  

Dessa maneira, a aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo e em 

particular o intento de destinar o primeiro a resolver problemas tradicionalmente afetos ao 

segundo conduziu à Administrativização do Direito Penal
190

. Põe-se agora a verificar se, 

como, e em que medida é possível a tutela penal de bens jurídico-penais coletivos.  

 

                                                             
188 Bem explicita esse ponto de vista GUILHERME GOUVÊA FIGUEIREDO: ―De resto, ao tomar esta orientação, punindo 
com sanções próprias do direito penal condutas contrárias à normação administrativa vigente ou em desobediência ao 
estabelecido pelo administrador, o legislador penal assume como sua a função administrativa de governo da sociedade, de 
forma que já não protege bens, mas sim ‗funções‘. (...) Crê-se, por conseguinte, que o direito penal assim perspectivado se 
administrativiza, já que seus limites se confundem com os do direito administrativo, passando a abdicar da categoria dos bens 

jurídicos como critério de legitimidade e tutelando, inversamente, meras funções ordenativas ou de governo da sociedade (...)  
Não se pode negar também que, numa incriminação em que se exige, para o preenchimento do tipo, por exemplo, a mera 
desobediência formal ao estabelecido pela autoridade administrativa, a ofensividade nada mais é que uma presunção‖ 
(Crimes ambientais à luz do conceito de bem jurídico-penal, p. 154). 
189 MANUELGÓMES TOMILLO, nesse particular, põe em relevo que se a Administração por seus próprios mecanismos de 
controle já não consegue dominar as relações de interação com os indivíduos é mais razoável que se implementem reformas 
em seu sistema sancionador a administrativizar o Direito Penal: ―Si, como indica BARATTA, la  actual intervención del 
Derecho penal en una avanzada fase de la interacción entre la Administración y los ciudadanos se produce cuando sus 

relaciones no parecen ser ya dominables por los propios mecanismos de control de la Administración, procede, precisamente, 
la revisión de alguno de los principios que orientan el Derecho administrativo sancionador, y no administrativizar el Derecho 
penal‖ (Consideraciones en torno al campo límite entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal, p. 88). 
Há, em sentido oposto, posicionamento caracterizado por projetar no seio do Direito Penal dois grupos de ilícitos: um com 
maior reforço de garantias, dirigido a bens cuja violação enseja pena de prisão; outro menos garantista, voltado a infrações  
penais em que se comine penas diversas da prisão. É dessa forma que se desenvolve a proposta de JESÚS-MARIA SILVA 
SÁNCHEZ por um direito penal de duas velocidades, acima já anunciada na nota 179 (Ob. cit., p. 189 e ss.).  
190 A opção político-criminal de Administrativização do Direito Penal e a questão atinente à distinção entre os ilícitos penal e 

administrativo serão enfocadas no quarto capítulo. 
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2.4. É admissível a tutela penal de bens jurídicos coletivos? 

 

É chegado o momento de se analisar o estado atual da discussão relativa às exigências 

de modernização que atualmente se cobram do Direito Penal. Para tanto, doravante procurar-

se-á responder às seguintes indagações: deve o Direito Penal tutelar bens jurídico-penais 

coletivos ou deve permanecer a tutela penal enraizada na tutela subsidiária e eficaz de bens 

jurídico-penais de cunho liberal, referidos ao indivíduo? O Direito Penal deve proteger bens 

coletivos de forma autônoma ou a intervenção penal deve, necessariamente, estar associada à 

projeção de danos diretos ou mediatos ao indivíduo? A modernização do Direito Penal deve 

impor-se ou os princípios tradicionais desta normatividade hão de resistir a esse intento e 

sobre ele prevalecer? As respostas a esses questionamentos serão a seguir desenvolvidas.  

 

2.4.1. As exigências de modernização do Direito Penal 

 

Como afirmado anteriormente, o processo de modernização do Direito Penal às novas 

formas de criminalidade provocou demandas de ampliação do seu marco jurídico-regulatório, 

colocando-o à frente não só de bens jurídicos individuais como também de bens jurídicos 

coletivos
191

. 

Em 1975, fazendo referência aos novos interesses resultantes do desenvolvimento 

técnico e social, FILIPPO SGUBBI escreve a obra ―Tutela penale di interessi difusi‖ e nela 

chama a atenção a interesses de titularidade difusa, os quais, diferentemente do interesse 

público, fruível pela totalidade da população, não pertencem ―a ninguém em particular mas 

aos membros de uma determinada colectividade em geral, ou seja, da pessoa enquanto sujeito 

social indefinido mas definível‖
192

. 

Dessa maneira, a questão concernente à legitimidade da intervenção penal para a tutela 

dos novos riscos tem lugar no momento em que se discute a capacidade de reação do Direito 

                                                             
191 Prefere-se o emprego do vocábulo ―coletivo‖ para designar a nova feição de que se reveste o bem jurídico ao termo 
―supra-individual‖, porque este poderia autorizar a interpretação de que estariam em nível normativo superior à proteção do 
indivíduo, prescindindo da realização desta tutela para legitimar-se. Quanto à exigência de os bens jurídico-penais coletivos 
estarem ligados às necessidades dos indivíduos, pontua JUAN BUSTOS RAMIREZ que ―hay que definirlos a partir de una 
relación social basada en la satisfacción de necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo y en 
conformidad al funcionamiento del sistema social‖ (Los bienes jurídicos colectivos, p. 159). 
192 FERNANDES, Paulo Silva, Globalização, “sociedade de risco” e futuro do direito penal, pp. 87-8. 
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Penal aos desafios da modernidade e tem, em última análise, a finalidade de questionar a 

atitude do Estado diante desse fenômeno. Em outras palavras, o Estado deve manter seu papel 

de garantidor dos direitos fundamentais, instituídos em favor do indivíduo e por ele oponível 

face àquele em uma relação verticalizada, protegendo apenas bens jurídicos de cariz liberal, 

ou é necessário que assuma o dever de intervir nos processos socioeconômicos, reparando 

disfunções e passando a proteger bens jurídicos coletivos, comprometendo-se com os 

postulados de um Estado Social? 

Colocadas essas observações, põe-se em destaque a crise por que passa a noção de 

bem jurídico, originalmente entendida como dotada de potencial crítico e limitador do poder 

de punir e tradicionalmente associada aos contornos de um Estado Clássico-liberal, resultando 

tal situação no enfraquecimento de suas tradicionais funções de garantia e no malogro do 

intento de construir um conceito material de crime. 

Sem dúvida, a emergência do Estado de feição liberal, fundado no respeito à 

legalidade, moldou seu sistema punitivo orientado à proteção da pessoa, visando à garantia da 

liberdade e da propriedade contra formações monárquicas absolutistas, de existência comum 

naquele período histórico. Todavia, embora as criminalizações dirigidas à tutela da vida, da 

liberdade, da honra dentre outros compusessem o núcleo central do Direito Penal, também se 

tem notícia de que o Estado liberal abrigou em seu âmbito normativo-penal bens jurídicos de 

natureza coletiva, como a fé pública, a administração da justiça e a segurança do Estado
193

.          

O panorama muda de feição, quando se incorpora ao Estado Democrático de Direito 

componentes de conteúdo social, e se assiste à passagem de um Estado de Direito Formal a 

um Estado de Direito Material
194

. A obediência à legalidade democraticamente legitimada e o 

mero absenteísmo estatal já não satisfazem, exigindo-se do Estado, para além da vertente 

negativa e garantidora da liberdade individual, uma atuação positiva visando à promoção das 

necessidades sociais indispensáveis ao desenvolvimento dos indivíduos, transformando-o em 

um Estado Democrático e Social de Direito
195

. É, portanto, no contexto de um Estado assim 

                                                             
193 BUSTOS RAMIREZ, Juan, ob. cit., p. 153. Isto é, não se negava a existência de bens coletivos, ―lo que sí sucedía era que, 
al considerarse al Estado con una función simplemente de guardián, no se visualizaba la necesidad de intervenir en las 

disfunciones de los procesos sociales y económicos‖ (Ibidem).   
194 Conforme JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, essa expressão quer designar aquele ente político ―que, por uma parte, 
mantenha incólume a sua ligação ao Direito e mesmo a um esquema rígido de legalidade no que toca à definição formal dos 
seus pressupostos, ao processo da sua actuação constitucional e ao respeito e garantia dos direitos fundamentais; mas que, por 
outra parte, se mova dentro deste esquema em função de considerações axiológicas materiais de justiça na promoção de todas 
as condições (económicas, sociais e culturais) de livre desenvolvimento da personalidade do homem‖ (Para uma dogmática 
do direito penal secundário, p. 41). 
195 A expressão Estado Social e Democrático de Direito, segundo ALBERTO SILVA FRANCO, traduz-se naquela 

―concepção sintética que reúne, em relação dialética, a idéia de Estado de Direito, isto é, de um Estado regido pelo Direito 
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configurado, preocupado em assegurar a convivência social de forma pacífica e igualitária – 

mediante a concessão a todos os indivíduos de determinados pressupostos materiais
196

 – que 

passa a adquirir revelo os denominados bens jurídicos coletivos. 

Na atualidade, intensifica-se a exigência do papel interventor do Estado, sobretudo 

porque, como dito, está-se a viver em uma sociedade cercada de riscos e ameaças ao futuro da 

humanidade e vive-se constantemente um sentimento de insegurança. Em uma sociedade 

altamente técnica e industrializada, repleta de interações interpessoais anônimas, a discussão a 

respeito de tais ameaças é tão intensa que faz com que ―a sociedade ocidental vá assumindo a 

necessidade de intervenção penal para a prevenção de novos riscos que têm sua origem na 

complexidade estrutural destas sociedades‖
197

.      

No âmbito político-criminal, propõem-se mudanças no Direito Penal e este, como 

reflexo de tais reivindicações, produz uma série de novos bens jurídicos de natureza coletiva, 

valendo-se amplamente da técnica dos crimes de perigo, como, por exemplo, a proteção da 

ordem econômica, a preservação do meio ambiente, a tutela das relações de consumo dentre 

outros, todos ligados ao asseguramento do futuro, ameaçado com a emergência dos atuais 

riscos sociais. Essas neocriminalizações dividem espaço com os clássicos bens jurídicos, 

referentes ao indivíduo e privilegiadores dos delitos de resultado, típicos do ideário liberal-

burguês.  

 

 

2.4.2. Posições legitimadoras 

Não há como negar a existência de novos objetos de proteção por parte do Direito 

Penal, cuja particularidade reside em seu caráter massivo e universal
198

, e que eles são fruto 

                                                                                                                                                                                              
que provém da vontade geral expressa pelo povo e de um Estado social que interfere, direta e imediatamente, no jogo social; 
é a fusão entre o Estado-guardião do cidadão e do Estado intervencionista nas relações sociais, a que se acresce a idéia da 

democracia, isto é, do Estado que a exclui a prepotência e é, por sua formação e por seu conteúdo organizacional, 
democraticamente, legitimado‖ (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência, p. 34). 
196 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, La contextualización del bien jurídico protegido en un derecho penal garantista, p. 26. 
197 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, ¿Cabe limitar la expansión del Derecho Penal?, p. 154.   
198 Na ótica de ROLAND HEFENDEHL, duas características são essenciais para a definição do conceito de bem jurídico 
coletivo, quais sejam, ―no exclusión [Nicht-Ausschliessbarkeit] en el uso y de no-rivalidad [Nicht-Rivalität] en el consumo‖ 
(Ob. cit., p. 188). Além disso, para diferenciar os bens jurídicos coletivos dos bens jurídicos individuais o autor também 
utiliza o critério da não-distributividade. De acordo com esta noção, ―un bien será colectivo si es conceptual, real o 

jurídicamente imposible dividir este bien en partes y asignárselas a los individuos como porciones‖ (Idem, p. 189). 
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do desenvolvimento social e tecnológico referido
199

. Caracterizado o Direito Penal como um 

dos instrumentos de controle social de que dispõem as sociedades organizadas, é razoável que 

se lhe atribua o dever de tomar atenção às novas situações impostas pelo desenvolvimento da 

técnica, investindo para tanto na criação de bens jurídicos coletivos
200

. Todavia, o consenso 

aqui atingido destoa do atual estado das discussões que se travam quanto ao conteúdo e a 

forma de concreção dos bens jurídicos coletivos.     

JUAN BUSTOS RAMIREZ
201

, por exemplo, defende que os bens jurídicos coletivos 

guardam uma relação de complementaridade com os bens jurídicos individuais e servem ao 

funcionamento do sistema, ou melhor, aos processos ou funções que este deve cumprir, 

possibilitando-se o asseguramento material das bases e condições das relações microssociais, 

dividindo-os da seguinte forma: a) Bens jurídicos institucionais: estão ligados a determinadas 

instituições básicas para o funcionamento do sistema e estabelecem vias ou procedimentos 

organizativo-conceituais para assegurar os bens jurídicos pessoais (administração da justiça, 

fé pública, segurança no trânsito, por exemplo, que são seus objetos de proteção); b) Bens 

jurídicos coletivos: destinam-se à satisfação de necessidades socioeconômicas e à participação 

de todos no processo econômico social; c) Bens jurídicos de controle: seu emprego é válido à 

organização do aparato estatal, visando ao cumprimento de suas funções, constituindo 

exemplos de tais bens os delitos contra a autoridade e contra a segurança interior e exterior. 

ROLAND HEFENDEHL elaborou sistematização própria dos bens jurídicos 

coletivos, partilhando-os em estruturas diversas conforme a finalidade visada pela 

correspondente incriminação, a fim de adequá-las a específicas estruturas delitivas e visando à 

eliminação de bens jurídicos coletivos aparentes. Desse modo, o autor distingue três ordens de 

bens jurídicos coletivos: a) os delitos de proteção do Estado; b) os delitos protetivos dos 

                                                             
199 Nesse sentido, JUAN BUSTOS RAMIREZ considera que ―resulta innegable el surgimiento de entidades nuevas de 
protección del Derecho penal, cualquiera sea el nombre con el cual se les quiera designar. Su particularidad residiría en que 
acentúan el carácter masivo y universal‖ (Ob. cit., p. 158). 
200 Nesse sentido, manifesta-se BERNARDO FEIJOO SANCHEZ: ―De acordo com o que foi dito, o direito penal, como 

instrumento de controle social de uma determinada sociedade, não pode ser impermeável nem às novas situações que os 
avanços técnicos vão configurando, nem à existência de interesses coletivos relacionados com o papel social e 
intervencionista do Estado‖ (Ob. cit., p. 37). No particular, AUGUSTO SILVA DIAS também tem posição favorável à 
modernização do Direito Penal, já que ―seria publicamente inaceitável que novos bens reputados essenciais à convivência 
ficassem desguarnecidos de tutela ou fossem inadequadamente protegidos por outros ordenamentos sancionatórios, em nome 
da dita pureza iluminista do Direito Penal‖ (“Delicta in se” e “delicta mere prohibita”, p. 272). O erro em que pode incorrer 
o novo Direito Penal, resultando em sua crise de legitimidade, reside precisamente em sua funcionalização, 
administrativização e desformalização (Idem, p. 259). 
201 BUSTOS RAMIREZ, Juan, ob. cit., p. 159 e p. 161. 
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recursos estatais; c) os recursos ambientais
202

, propugnando, para cada qual, uma estrutura 

delitiva determinada
203

. 

Há quem atribua aos bens jurídicos coletivos uma função de pioneirismo, como o faz 

KLAUS TIEDEMANN, vocacionando-os à sedimentação de novos valores na sociedade. 

Coerente com sua linha de pensamento, o autor propõe um novo olhar sobre o princípio da 

subsidiariedade do Direito Penal, convicto de que nem sempre a intervenção penal é mais 

gravosa que a sanção administrativa, conferindo-se, assim, uma extensa discricionariedade de 

avaliação ao legislador quanto à escolha do meio de proteção mais idôneo, que, de todo modo, 

deve ser respeitada
204

.  

Fala-se, também, na utilização dos crimes de perigo abstrato, técnica de que se 

costuma valer o legislador para proteção dos bens jurídicos coletivos, para o fim de tutelar a 

segurança, elevando-a à condição de bem jurídico. URS KONRAD KINDHÄUSER projeta 

seu pensamento mirando a segurança que deve existir na relação entre o bem jurídico e o seu 

beneficiário, sem a qual se reduz o valor do bem protegido
205

. A intervenção penal mediante o 

uso dos crimes de perigo abstrato presta-se a castigar condutas que representem um 

menoscabo às condições de disposição descuidada dos bens, impedindo seu desenvolvimento 

seguro e o seu gozo tranquilo e racional
206

.  

Embora seja importante o reconhecimento da existência de novos bens jurídicos e o 

esmiuçar de seus contornos, entende-se de igual relevância – quiçá até mesmo de maior 

relevância – perquirir de que forma se concretizará a proteção desses bens. Quer dizer, os 

bens jurídicos coletivos têm autônoma existência e prescindem da lesão – imediata ou mediata 

                                                             
202 Uma teoría social do bem jurídico, pp. 112-3. 
203 Como será visto no próximo capítulo, o autor citado é favorável à adoção da lógica da acumulação nos tipos penais 
concernentes a condutas ofensivas ao meio ambiente, combinando essa técnica delitiva com a estrutura do bem coletivo 
ambiental.  
204 GRECO, Luís, ob. cit., p. 05. GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO, a propósito do princípio da subsidiariedade, 
dividem-no em duas concepções: a) em sentido estrito: a tutela penal é rejeitada se a lesão pode ser impedida por meios 
estranhos ao Direito Penal; b) em sentido amplo: ainda que a regulação extra-penal possa regular adequadamente 
determinado conflito social, recorre-se à tutela penal com o objetivo de reafirmar mais energicamente o valor protegido pela 

norma. Posicionam-se os autores italianos favoravelmente à adoção da subsidiariedade em sentido estrito (Ob. cit., pp. 57-8). 
Ao cotejar o pensamento de KLAUS TIEDMANN com a classificação delineada, pode-se afirmar que ele se aproxima mais 
da ótica ampla do princípio da subsidiariedade. Embora o autor ponha em destaque o caráter mais gravoso que uma sanção 
administrativa pode assumir em comparação a uma sanção penal, apresentando-se a intervenção penal como de menor 
intensidade nesses casos, ele acentua a função de reforço de novos valores sociais que o Direito Penal pode exercer, de 
maneira que se posiciona favoravelmente a uma maior ampliação deste ramo do Direito, perdendo a noção de bem jurídico, 
ao nosso juízo, qualquer utilidade crítica e limitadora, sendo utilizada, ao contrário, com um sentido criminalizante.    
205 Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, p. 81. 
206 Idem, p. 84. 
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– de interesses individuais, constituindo estes uma mera ratio legis, ou sua configuração típica 

reclama a afetação de bens pessoais?
207

 

Do lado de quem propugna por uma concepção autônoma dos bens jurídicos coletivos, 

cuja existência independe da causação de danos a interesses individuais, está GÜNTHER 

STRATENWERTH, que ancora seu pensamento a respeito dos riscos da modernidade no 

necessário abandono da visão essencialmente antropocêntrica dos bens jurídicos e na proteção 

das gerações futuras e da natureza em si considerada. Portanto, para esse autor, é necessário 

―criar um direito penal referido ao futuro, que seria um caminho intermediário entre a 

dissolução funcionalista de todos os princípios e a miopia individualista-liberal que pugna por 

um retorno a um suposto direito penal clássico‖
208

.   

GÜNTHER STRATENWERTH redireciona a missão do Direito Penal à tutela de 

contextos da vida enquanto tais sem que seja ―necessário reconduzir a necessidade de 

protecção a interesses (pessoais) de qualquer dos participantes num dado contexto 

(nomeadamente nos domínios do ambiente ou da genética)‖, reconhecendo, inclusive, delitos 

destituídos de bem jurídico
209

. Nesse sentido, propõe o autor a proteção jurídico-penal de 

―‗normas de conduta referidas ao futuro‘ sem ‗retro-referência a interesses individuais‘‖
210

. 

Por sua vez, KLAUS TIEDEMANN, também favorável à tutela de bens jurídicos 

coletivos desconectada de interesses individuais, sustenta sua posição com apoio no modelo 

do Estado Social, visto que esta configuração sociopolítica impõe aos agentes públicos 

deveres de proteção e medidas de intervenção no processo socioeconômico. Nesse contexto, 

ao Estado compete assumir tarefas interventivas visando à garantia do conjunto de 

pressupostos naturais das pessoas, considerados como valores comunitários autônomos (por 

                                                             
207 Correlata a essa indagação, a discussão relativa à figura dos crimes de perigo abstrato será analisada em tópico próprio no 

próximo capítulo. 
208 GRECO, Luís, ob. cit., p. 10. 
209 Neles seriam censuradas violações a normas comuns de comportamento. É de se ressaltar, porém, que GÜNTHER 
STRATENWERTH não é absolutamente contrário à ideia de proteção de bens jurídicos, senão que é favorável ao 
desenvolvimento de um sistema penal cujas normas não dependam necessariamente dessa idéia: ―Claro que é também 
importante proteger a liberdade pessoal, e este é o âmbito legítimo da ideia de bem jurídico. Mas igual relevância tem o 
caráter geral dessa sociedade, de modo que nós com ela nos identifiquemos, que nela encontremos algum sentido, também 
tendo em vista tarefas que vão bem além da proteção de interesses individuais, como realizar um mínimo de justiça social e 

preservar as condições de vida de gerações futuras. Para conseguir isso, não é necessário ‗diluir‘ o bem jurídico até que ele se 
torne irreconhecível. Apenas tem-se de reconhecer que também normas incapazes de serem reconduzidas a essa ideia podem 
pertencer à nossa cultura de convivência‖ (Sobre o Conceito de “Bem Jurídico”, p. 115). 
210 FERNANDES, Paulo Silva, ob. cit., p. 81. Em sentido próximo ao entendimento de GÜNTHER STRATENWERTH está 
o pensamento de CORCOY BIDASOLO: ―Por consiguiente, para resolver la cuestión del ‗aseguramiento del futuro con los 
medios del Derecho Penal‘, proponemos aquí una ‗tercera vía‘, sin que ello obedezca a una concepción del Derecho Penal 
puramente funcionalista, recomendando ir más allá de la protección de bienes jurídicos anclada en el pensamiento 
antropocéntrico, protegiendo jurídico-penalmente ‗normas de conducta referidas al futuro‘ sin ‗retro-referencia a intereses 

individuales‘‖ (CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, ob. cit., p. 157). 
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exemplo, o funcionamento da ordem econômica ou a preservação do meio ambiente), 

independentemente de garantir a indenidade de concretos interesses individuais
211

.   

Propugnando por um Direito Penal diferenciado do tradicional ou de justiça, atrelado 

aos clássicos direitos, liberdades e garantias fundamentais, JORGE DE FIGUEIREDO DIAS 

defende a inclusão nos quadros do Direito Penal de um braço protetivo dos direitos sociais e 

econômicos, conformador de um Direito Penal Administrativo, também nominado como 

Direito Penal secundário. No tocante a este, a personalidade do homem é desenvolvida como 

fenômeno social, atuando ele como integrante da comunidade e em dependência recíproca 

dela
212

. 

De acordo com o autor, a autonomia dos dois âmbitos de proteção do Direito Penal 

está escorada na dupla maneira de realização do homem na comunidade. De um lado, sua 

realização pessoal, devendo o Estado atuar no sentido de proteger a esfera individual da 

pessoa; por outro, o homem realiza-se na comunidade sendo uma parte do todo, o que obriga 

o Estado a atuar positivamente visando à satisfação dos interesses inerentes à conformação 

comunitária
213

, aí residindo a distinção entre o Direito Penal clássico e o Direito Penal 

secundário
214

. 

Frente à sociedade de risco, dominada por uma série de fenômenos – naturais e sociais 

– que impõem diversas ameaças ao futuro da humanidade, muitas imprevisíveis e de difícil 

controle e visibilidade, JORGE DE FIGUEIREDO DIAS anuncia a morte da razão técnico-

instrumental calculadora
215

, exigindo do Direito Penal sua parcela de contribuição na 

contenção dos novos riscos globais, que poderá contar com a punição dos entes coletivos, a 

adoção dos delitos cumulativos e a criação de delitos de desobediência para fazer frente às 

necessidades de proteção das gerações futuras
216

.  

                                                             
211 GRECO, Luís, ob. cit., p. 05. 
212 ―Também no direito penal administrativo, pois como no de justiça, se trata de livre desenvolvimento da personalidade do 
homem e, assim, de autênticos bens jurídicos. Só que, no âmbito do direito penal administrativo, a actuação da personalidade 
do homem apenas é possível como fenómeno social, em comunidade e em dependência dela‖ (Para uma dogmática do 
direito penal secundário, p. 46).   
213 Idem, p. 48. 
214 ―A distinção relativa entre direito penal clássico e secundário – ou entre direito penal de justiça e direito penal 
administrativo – vai pois buscar a sua legitimação última à dupla função desempenhada pela personalidade do homem no 

contexto material do Estado de Direito: surgindo embora sempre como concreto e socializado, o homem realiza a sua 
personalidade na dupla esfera da sua acctuação pessoal e da sua acctuação comunitária, sem que uma se sobreponha à outra 
no seu relevo ou na sua validade originária; à protecção daquela se dirige o direito penal clássico (e, só neste sentido, 
‗primário‘), à protecção desta o direito penal administrativo (hoc sensu, ‗secundário‘)‖ (Idem, p. 50).   
215 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS assinala que ela foi responsável por trazer ―um progresso espiritual e material espantoso 
à humanidade e lhe deixou um legado irrenunciável de razão crítica, de secularização, de direitos humanos; mas que ao 
mesmo tempo a colocou nos becos sem saída do modelo do homo aeconomicus e da crença ingénua no progresso material 
ilimitado‖ (O papel do Direito Penal na proteção das gerações futuras, p. 1.124). 
216 Idem, passim. 
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Propõe, enfim, a proteção – fragmentária e subsidiária – de bens jurídicos coletivos em 

si considerados, cuja característica maior é a possibilidade de gozo de todos os indivíduos. 

Essa possibilidade de gozo por todos, apesar de expressar um interesse individual na 

manutenção do bem jurídico coletivo, não significa uma relação de dependência entre as 

espécies de bens jurídicos, ou seja, que a configuração de um bem coletivo dependa da 

satisfação concreta de interesses pessoais. Ao contrário, como pontua JORGE DE 

FIGUEIREDO DIAS, deve o bem coletivo ser dotado de autonomia, visto que a relevância 

deste advirá ―precisamente da potencial multiplicação indeterminada de interesses de toda e 

qualquer pessoa, se bem que não individualizáveis em concreto‖
217

, aproximando-se sua 

concepção de um Direito Penal do comportamento
218

. 

Crítico contundente da necessidade de referência individual para legitimação dos bens 

jurídicos coletivos, como o meio ambiente, por exemplo, BERND SCHÜNEMANN 

compartilha do pensamento de que se deve partir da noção de contrato social para 

fundamentar o sistema punitivo
219

, ideia surgida com os ideais iluministas, objetando, 

contudo, a consideração de que somente os indivíduos que vivem em um determinado 

momento sejam integrantes deste contrato, já que nele também se devem incluir as futuras 

gerações
220

.  

Tendo em conta as dimensões das distintas potencialidades de lesão de uma 

determinada sociedade em função de seu estado de desenvolvimento tecnológico, defende o 

autor a mudança de um Direito Penal de classe baixa para um Direito Penal de classe alta 

como resposta às ameaças típicas da sociedade industrial pós-moderna, concedendo à 

proteção do meio ambiente assento privilegiado na política criminal moderna
221

. De fato, 

incisivo a esse respeito, o autor considera que, diante da excessiva e constante exploração dos 

recursos naturais, a defesa de um Direito Penal centrado nos delitos patrimoniais, atribuindo à 

esfera administrativa a maior parte das lesões contra o meio ambiente, ―tiene que parecer 

                                                             
217 Idem, p. 1.132. 
218 ―Neste sentido acabo por me aproximar, de certo modo, da ideia segundo a qual a tutela jurídico-penal das gerações 
futuras passa pela assunção de um direito penal do comportamento em que são penalizadas e punidas puras relações da vida 

como tais‖ (Idem, p. 1.138). 
219 ―O ancoramento na concepção do contrato social, à luz da ideia reitora de que o Estado deve assegurar a possibilidade do 
livre desenvolvimento do indivíduo, fornece uma linha de orientação a respeito de o que pode o Estado proteger por meio do 
Direito Penal‖ (O princípio da proteção de bens jurídicos como ponto de fuga dos limites constitucionais e da interpretação 
dos tipos, p. 37). 
220 ―La idea en su conjunto sólo puede llevarse a la práctica de modo coherente si se concibe como parte del contrato a toda la 
humanidad, esto es, incluyendo también a las generaciones futuras‖ (Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de 
la ciencia jurídico-penal alemana, p. 193). 
221 Sobre la dogmática y la política criminal del derecho penal del medio ambiente, p. 311. 
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atávico‖
222

. Defende, de igual maneira a KLAUS TIEDEMANN, a relativização do princípio 

da ultima ratio do Direito Penal, por considerar que a sanção penal em alguns casos pode não 

se mostrar como a mais severa
223

. 

 

 

 

2.4.3. O discurso de resistência da Escola de Frankfurt 

 

A atitude crítica da tutela penal desvinculada do cuidado de interesses individuais, 

representada pela concepção autônoma dos bens jurídicos coletivos, é assumida por 

representantes da Escola de Frankfurt, cujo discurso é marcado pelo ceticismo do Direito 

Penal de controlar os novos riscos sociais. A postura dos representantes desta Escola é 

caracterizada pela defesa de um Direito Penal liberal-clássico, centrado na proteção de bens 

jurídicos individuais, rejeitando-se, portanto, a modernização do Direito Penal, e oferecendo 

um discurso de resistência. 

Expoente maior da Escola de Frankfurt, WINFRIED HASSEMER sustenta que 

somente é possível a tutela de bens jurídicos universais se, e na medida em que, dita proteção 

também alcance interesses pessoais, ainda que mediatamente, funcionalizando-os para atender 

as necessidades do homem
224

. Pondera que uma noção de bem jurídico concorde com a 

formatação de um Direito Penal Clássico-Liberal é obtida unicamente através de orientações 

pessoais, razão pela qual os bens jurídicos são interesses humanos que requerem proteção 

penal
225

. Portanto, o autor defende uma visão restrita da noção de bem jurídico, abrangendo 

somente a tutela de objetos palpáveis, de maneira que é bastante crítico à criação de bens 

jurídicos vagos e superficiais, ressentidos da concreta relação entre autor e vítima, nos quais a 

proteção se dá pela técnica dos crimes de perigo abstrato, conhecidos pelo rebaixamento dos 

pressupostos de punibilidade e pela antecipação das barreiras penais
226

, revelando o caráter 

                                                             
222 Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana, p. 194. 
223 GRECO, Luís, ob. cit., p. 29. 
224 ―Con relación a esto, cabe aclarar, en primer lugar, que un concepto personal del bien jurídico no rechaza la posibilidad de 
bienes jurídicos generales o estatales, pero funcionaliza estos bienes desde la persona: solamente puede aceptarlos con la 
condición de que brinden la posibilidad de servir a intereses del hombre‖ (Lineamentos de una teoría personal del bien 

jurídico, p. 282). 
225 Ibidem. 
226 WINFRIED HASSEMER assim analisa o Direito Penal Moderno: ―Já não se trata mais da proteção de ultrapassados bens 
jurídicos individuais concretos, como a vida e a liberdade, mas dos modernos bens jurídicos universais, por mais vaga e 
superficial que seja a sua definição: saúde pública, regularidade do mercado de capitais ou credibilidade de nossa política 
externa. A eles correspondem os tipos de delitos em que o moderno Direito penal se realiza: nos crimes de perigo abstrato, 
não se indaga de uma ameaça concreta, muito menos de um dano ao bem jurídico; para fazer nascer a pretensão punitiva, 
basta a prática de uma conduta considerada tipicamente perigosa, segundo a avaliação do legislador‖ (História das Idéias 

Penais na Alemanha do Pós-Guerra, p. 64).  
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preventivo e destinado à proteção da segurança cidadã, frente aos modernos riscos deste novo 

Direito Penal. 

A funcionalização do Direito Penal para combater os perigos que estão na ordem do 

dia, a exemplo dos ligados aos problemas ambientais, tráfico de drogas, criminalidade 

organizada, desvios econômicos, tributação, informática, corrupção, comércio exterior e 

controle sobre armas bélicas, transformam o princípio da ultima ratio em prima ou sola ratio, 

uma vez que ―a resposta penal surge para as pessoas responsáveis por estas áreas cada vez 

mais freqüentemente como a primeira, senão como única saída para controlar os 

problemas‖
227

. 

Certo de que as estruturas dogmáticas do Direito Penal são incapazes de cumprir as 

tarefas de modernização, porquanto as neocriminalizações comumente encontram problemas 

de difícil resolução nos campos da imputabilidade, causalidade, culpabilidade, ofensividade 

dentre outros, maculando não raro os tradicionais princípios penais, WINFRIED HASSEMER 

aponta para os déficits de execução deste novo Direito Penal, que se pretende eficiente, e 

denuncia seu caráter meramente simbólico, pois o que se busca é oferecer uma resposta aos 

problemas sociais da atualidade, dando-se a impressão de que providências estatais estão 

sendo tomadas, mas não se verifica a efetiva obtenção de resultados satisfatórios com essa 

política criminal
228

. 

Enfim, esse autor rejeita a inclusão das novas formas de criminalidade no âmago do 

Direito Penal, se desvinculadas da tutela de interesses pessoais. Não significa que o autor 

desconheça os riscos atuais e seja a eles insensível; todavia, firme em sua concepção de 

Direito Penal amarrada a partir da ideia de contrato social e dos ideais iluministas, e adepto de 

uma noção liberal-clássica dos bens jurídicos, WINFRIED HASSEMER propõe a criação de 

ramo diverso do penal para combater as novas formas de criminalidade. Trata-se do que ele 

denominou de ―Direito de Intervenção‖, situado entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo sancionador, entre o Direito Civil e o Direito Público, que teria um nível 

                                                             
227 Idem, p. 63. 
228 ―O Direito penal moderno é afeiçoado a colher os frutos da fachada empírica sem querer arcar  com os custos respectivos: 
quer ser instrumento de efetiva solução de problemas, mas não admite ser questionado em sua eficiência. Em presença do 
maciço e notório ‗déficit de execução‘ que se observa nos campos mais modernos do Direito penal, como drogas, sistema 
econômico e ecologia, resta sempre de uma eficiência puramente aparente e portanto simbólica‖ (Idem, p. 71). O Direito 

Penal simbólico e a posição do autor citado serão melhor analisados no quarto capítulo. 
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menor de garantias e seria projetado para aplicar penas que não fossem privativas de 

liberdade
229

. 

Na linha ideológica de contenção da expansão do poder punitivo, FELIX HERZOG, 

outro representante da Escola de Frankfurt, adota postura bem parecida com a de WINFRIED 

HASSEMER, colocando-se de forma contraria à criação de um Direito Penal do risco, visto 

que este é contrário à tradição liberal-clássica do Direito Penal. A instrumentalização pelos 

partidos políticos do Direito Penal, visando à contenção dos novos riscos sociais rompe com 

os clássicos princípios penais, de maneira que a ampliação deste ramo do Direito às áreas em 

que se postula sua modernização serve apenas para ―de forma rápida, sin grandes planes y con 

pocos gastos en los presupuestos, demonstrar que se es consciente de un determinado 

problema‖
230

, opondo-se, por essa razão, à delegação dos mais graves problemas sociais ao 

Direito Penal, caso contrário, incorrer-se-á em notório populismo em prejuízo da 

concretização de políticas sociais e econômicas
231

. 

 

 

2.5. O meio ambiente como bem jurídico-penal 

 

Como visto no primeiro capítulo, há requisitos que devem ser observados no processo 

de criminalização primária, para que determinado interesse seja elevado à condição de bem 

jurídico-penal. A correspondência deste com o quadro axiológico delineado pelo Texto Maior 

constitui etapa necessária, mas insuficiente à sua consagração no campo da normatividade 

penal. O passo seguinte a ser seguido pelo legislador ordinário consubstancia-se na análise 

relativa à carência da tutela penal, ou seja, na verificação acerca da necessidade da 

intervenção penal para a proteção de certo bem jurídico, devendo esse juízo ser feito à luz dos 

inafastáveis princípios limitadores do poder de punir (dignidade humana, liberdade, 

intervenção mínima dentre outros). Impõe-se, como etapa derradeira, a constatação da 

idoneidade da tutela penal para a eficaz proteção do bem jurídico, entendida esta como a 

aptidão de a intervenção penal produzir resultados satisfatórios no âmbito de aplicação de 

seus dispositivos, ajustando-se adequadamente o meio utilizado com o fim a ser perseguido.  

                                                             
229 História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra, p. 71. MANUEL GÓMES TOMILLO, entretanto, enumera uma 
série de lacunas na proposta de HASSEMER, tais como: ―figuras que deben integrarla; sanciones a vincular con aquéllas; 
garantías que podrían sufrir una reducción; grado de reducción de las mismas y fundamento de dicha reducción‖ (Ob. cit., p. 
81).  
230 Límites al control penal de los riesgos sociales (Una perspectiva crítica ante el derecho penal en peligro), p. 326. 
231 Algunos riesgos del Derecho penal del riesgo, p. 204. 
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No presente capítulo, visto ficou que as transformações sociais ocorridas nas 

sociedades pós-industriais foram traduzidas em demandas de criminalização e expansão do 

Direito Penal, surgindo bens jurídicos de larga tessitura e abrangência, dando-se lugar à 

acomodação de bens coletivos na normativa jurídico-penal. Nesse contexto, é chegado o 

momento de dilucidar a questão relativa à capacidade de o meio ambiente figurar como bem 

jurídico-penal, verificando-se o preenchimento dos requisitos necessários à legitimidade da 

intervenção penal, que serão agora analisados.  

 

 

2.5.1. Bem jurídico-penal ambiental 

 

O desenvolvimento industrial, o consumo desenfreado, o progresso tecnológico, entre 

outros, são fatores que têm provocado uma série de debates a respeito da indispensabilidade 

de mudanças comportamentais e de adoção de políticas públicas voltadas à conservação do 

ambiente, isto é, testemunha-se um aumento do grau de conscientização sobre a importância 

de proteção das atuais e futuras gerações contra as constantes e progressivas condutas lesivas 

ao meio ambiente. Verifica-se essa alteração de paradigma máxime, quando o Estado passa a 

reservar a si a promoção dos direitos de segunda e terceira dimensões, devendo ser ativo, 

interventor, responsável pela adoção de práticas governamentais que conduzam à 

transformação do tecido social. 

A tarefa de delimitar em termos legais o que é conforme ou desconforme a um 

ambiente sadio é das mais árduas, de difícil solução, mas, por isso mesmo, bastante 

desafiadora. Não há dúvida de que muitos comportamentos cotidianos, em especial à vista da 

emergência das sociedades pós-industriais, produzem inequivocamente resultados 

degradantes ao ambiente
232

. Todavia, o uso desmedido dos recursos ambientais provocado por 

                                                             
232 Nesse sentido, a obra de RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: ―Nas sociedades pós-industriais, a simples vida 
social do indivíduo implica em atentados freqüentes ao ambiente, à flora e à fauna. A utilização de veículos automotores, de 

produtos não biodegradáveis, a produção avolumada de lixo, de resíduos tóxicos e nucleares, entre tantas atitudes cotidianas 
do homem são, por si sós, degradantes à natureza. A idéia final seria a de se garantir um desenvolvimento sustentável, sem se 
perder de vista, contudo, uma preservação ambiental‖ (As duas faces de Janus: a criminalização e a descriminalização do 
Direito Ambiental, p. 300). Também nesse sentido, a doutrina de JESÚS-MARÍA SILVA SANCHEZ e RAQUEL 
MONTANER FERNÁNDEZ: ―Debe reconocerse – en primer lugar – que, en nuestro modelo social, no solo la puesta en 
peligro sino incluso la ‗lesión‘ efectiva del medio ambiente constituye una práctica socialmente adecuada en casos de menor 
entidad (y, en ocasiones, de no tan ‗menor‘ entidad). Y, en segundo lugar que, en otros casos, la lesión efectiva del medio 
ambiente se mueve en un espacio de riesgo permitido por las exigencias de nuestro modelo de desarrollo económico. Así, 

resulta que la afectación lesiva del medio ambiente forma parte hasta tal punto de nuestra vida cotidiana, que resulta 
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necessidades decorrentes do progresso social e pelo desenvolvimento econômico prejudica a 

renovação natural desses recursos
233

, possuindo a civilização técnica moderna, ademais, alto 

potencial destrutivo
234

. 

Dessa forma, torna-se imperioso compatibilizar as exigências de desenvolvimento 

socioeconômico com a proteção de um ambiente equilibrado
235

, sintetizando-as 

dialeticamente, de modo que produzam um desenvolvimento sustentável, caracterizado pela 

obtenção concomitante de objetivos sociais e econômicos ao lado da necessária proteção 

ambiental. 

A consciência sobre a gravidade da questão ambiental intensificou-se na comunidade 

jurídica internacional com a Conferência de Estocolmo de 1972
236

. A partir de então, uma 

série de documentos político-jurídicos foram criados contendo em seu âmago disposições 

representativas da preocupação com a tutela ambiental, notadamente as Constituições vindas a 

lume na década de 1970 e seguintes
237

.  

Acompanhando esse movimento sentido em nível internacional, o legislador 

constituinte brasileiro, no texto de 1988
238

, estabeleceu a proteção ao ambiente como uma 

                                                                                                                                                                                              
sumamente difícil fijar la frontera en la que la dimensión cuantitativa y cualitativa de la conducta peligrosa realizada deba 
lugar a la intervención penal‖ (Los delitos contra el medio ambiente, p. 30).     
233 Convergente, nesse aspecto, a doutrina de GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO: ―Nessa linha, à lógica assumida 
pela sociedade capitalista industrial, baseada no consumo e desfrute ilimitado dos recursos naturais vitais do (e ao) planeta, 
escaparia a constatação, hoje pacífica, de que um uso desmedido corrompe, de forma muitas vezes irreversível, o fruir 
natural, indispensável à renovação desses mesmos recursos‖ (Ob. cit., p. 163). 
234 ―Sin embargo, a raíz de la propagación global y de la magnitud gigantesca de la demanda de materias primas, como 

también de la producción de basura, el potencial destructivo de la civilización técnica moderna ha alcanzado dimensiones 
astronómicas‖ (SCHÜNEMANN, Bernd, Sobre la dogmática y la política criminal del derecho penal del medio ambiente, p. 
309). 
235 ―Destarte, toda política ambiental deve procurar equilibrar e compatibilizar as necessidades de industrialização e 
desenvolvimento com as de proteção, restauração e melhora do ambiente‖ (PRADO, Luiz Regis, Direito Penal do Ambiente, 
p. 66). 
236 Bem expressiva a esse respeito é a Resolução final dessa Conferência: ―O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do 
meio ambiente que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, social e 
espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no planeta levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso 

da ciência e da tecnologia, conquistou o poder de transformar de inúmeras maneiras e em escalas sem precedentes o meio 
ambiente. Natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente essencial para o bem-estar e para o gozo dos direitos humanos 
fundamentais, até mesmo o direito à própria vida‖ (Idem, p. 68). 
237 De fato, a elevação do meio ambiente ao mais destacado nível do ordenamento jurídico foi tendência verificada 
mundialmente, principalmente a partir da incorporação pelos textos constitucionais de demandas sociais. A respeito da 
inserção do meio ambiente como bem digno de tutela penal promovida mercê de sua constitucionalização, a doutrina de 
MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO: ―A introdução do conjunto de bens e valores compreendidos no conceito de 
meio ambiente no rol dos bens jurídicos merecedores de proteção penal deu-se, inicialmente, por influxo da sua incorporação 

às finalidades do Estado. Isto é, sobretudo a partir da década de 70, verificou-se um amplo movimento de 
constitucionalização do meio ambiente; em decorrência, as constituições mais modernas passaram a exprimir em seus textos, 
de maneira taxativa, a necessidade de tutela desse bem‖ (Sociedade do risco e direito penal, p. 119). 
238 MIGUEL REALE JUNIOR informa que as Constituições anteriores à atual ―apenas se referiam no âmbito da distribuição 
de competências, em um Estado Federado, a atribuir à União a competência para legislar sobre águas, florestas, caça e pesca 
(art. 16, XIV da Constituição de 1934) bem como a estender a competência à União, Estados e Municípios para a proteção de 
monumentos históricos e naturais assim como de paisagens e locais dotados pela natureza (art. 34 da Constituição de 1934)‖ 
(Meio Ambiente e Direito Penal Brasileiro, p. 67). Porém, o Código de Caça, de 1943, substituído pela Lei de Proteção à 

Fauna, de 1967, o Código Florestal de 1965, ainda em vigor embora haja iniciativa parlamentar propondo um novo Código 



80 
 

obrigação a ser cumprida pelo Poder Público e pela sociedade e reconheceu a todos o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do 

povo e considerando-o essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se sua defesa e 

preservação em prol das presentes e futuras gerações (artigo 225, caput).  

No § 3º do artigo 225 da Constituição Federal, de onde se extrai o fundamento para 

incriminar condutas lesivas ao meio ambiente, há o que parcela da doutrina chama de 

mandado de criminalização
239

, tendo a Lei 9.605/98, responsável pela criação de diversos 

tipos penais ambientais, que vão desde a censura a atos contrários à fauna até os crimes contra 

a administração ambiental, concretizado o ideário do legislador constituinte. 

No que à dignidade toca, pode-se dizer que o meio ambiente é merecedor de tutela 

penal, pois encontra no Texto Maior a referência material necessária para fundamentar a 

criação de crimes ambientais. Sua natureza de bem pertencente a todos e a cada um, 

conferindo-lhe dupla dimensão, coletiva e individual, qualifica-o como um dos bens mais 

indispensáveis a uma vida digna, visto que a harmônica interação do homem com a natureza é 

essencial ao desenvolvimento comunitário.  

Negar a tutela do Direito Penal em favor do meio ambiente, visando à censura de 

práticas ofensivas a esse bem, e defendê-la unicamente para as clássicas formas de delito 

centradas nos direitos de liberdade e de propriedade, típicas do Estado Liberal, significaria, 

segundo JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, subverter o princípio da ultima ratio ou da 

subsidiariedade, colocando-o ―‗de pernas para o ar‘, ao subtrair à tutela penal precisamente de 

condutas socialmente tão gravosas que põem simultaneamente em causa a vida planetária, a 

dignidade das pessoas e a solidariedade com as outras pessoas‖
240

. 

Mais incisivo a respeito da presente discussão, BERND SCHÜNEMANN, como atrás 

mencionado, coloca o meio ambiente no centro da política criminal moderna e defende a 

utilização dos instrumentos mais enérgicos que a ordem jurídica possui, como o Direito Penal, 

para ―proteger la conservación de las bases de subsistencia de la humanidad‖
241

, a fim de que 

as futuras gerações possam dispor dos mesmos recursos naturais que as gerações presentes, 

                                                                                                                                                                                              
dessa natureza (Projeto de Lei n. 1.876/1999, aprovado na Câmara dos Deputados e em trâmite no Senado Federal sob o n. 
30/2011), e a Lei instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente e dos seus mecanismos de proteção, como o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 1981, revelam que o legislador brasileiro, antes 
mesmo do advento do vigente texto constitucional, já demonstrara preocupação em estabelecer diretrizes e políticas 
protetivas em prol do meio ambiente (Ibidem).  
239 A discussão a respeito da existência de obrigações constitucionais de criminalizar foi objeto de análise em item especifico 
do primeiro capítulo. 
240 O Direito Penal entre a “sociedade industrial” e a “sociedade de risco”, p. 50. 
241 Ob. cit., p. 310. 
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―de modo que toda explotación abusiva irreversible constituye una violación injustificable de 

los intereses de las generaciones futuras‖
242

. 

Há autores, porém, que revelam profundo ceticismo quanto à capacidade do Direito 

Penal oferecer respostas convincentes ao problema da degradação ambiental. WINFRIED 

HASSEMER, por exemplo, para além de qualificar como contraproducente o Direito Penal 

Ambiental, diz que esta assertiva, reformulada de uma maneira radical, conduz às seguintes 

afirmações: ―quanto mais direito penal do ambiente, menos proteção ambiental; quanto mais 

ampliarmos e agravarmos o direito penal do ambiente, tanto mais estaremos a dar maus 

passos‖
243

. 

O autor apoia seu pensamento na constatação dos déficits de execução de que padece o 

Direito Penal Ambiental, em virtude das colossais cifras negras nele verificadas
244

, do caráter 

repressivo – e não preventivo – do Direito Penal, das regras de imputação deste e dos 

problemas advindos da acessoriedade administrativa
245

. As críticas de WINFRIED 

HASSEMER põem em destaque a ineficiência destas neo-incriminações, revelando ―o 

caracter simbólico do direito penal do ambiente, cujo verdadeiro préstimo redunda em 

desobrigar os poderes públicos de perseguirem uma política de proteção do ambiente 

efetiva‖
246

. 

Em entendimento semelhante a este, de maneira crítica, FELIX HERZOG pondera que 

a opção pelo Direito Penal Ambiental provoca menos conflitos e é muito mais barata que a 

adoção de políticas públicas voltadas às grandes indústrias, visando a que estas promovam 

uma mudança ecológica de suas atividades
247

. Nesse particular, acentua-se o fato de que os 

responsáveis em grande medida por condutas lesivas ao meio ambiente em geral são 

excluídos da tutela penal ambiental, já que suas atividades gozam de autorização 

administrativa, punindo-se os que causam pouca degradação ao meio ambiente
248

.  

                                                             
242 Idem, p. 314. 
243 A preservação do ambiente através do Direito Penal, p. 28. 
244 Idem, p. 30. A propósito das cifras negras, em âmbito nacional a pesquisa feita por MÁRCIA ELAYNE BERBICH DE 
MORAES, abrangendo o período de 1999 a 2001 e os processos judiciais, autuações administrativas e autos de infração 
registrados em Porto Alegre e na Região Metropolitana, revelou, em um primeiro momento, os crimes selecionados pelo 
aparato policial e o que eles representam em termos estatísticos: de 572 casos analisados,  46% referiam-se a delitos contra a 

pesca e 16,3% a pássaros em cativeiro (A (In)Eficiência do Direito Penal Moderno para a tutela do meio ambiente (Lei n. 
9.605/98) na sociedade de risco, p. 183). Mais adiante, a autora conclui que ―a seleção processual penal dos crimes 
ambientais reflete o caráter simbólico da Lei n. 9.605/98, uma vez que não demonstra estar responsabilizando os verdadeiros 
poluidores e apenas estar atingindo determinado segmento da população‖ (Idem, p. 186). 
245 Ob. cit., passim. 
246 Ob. cit., p. 33. 
247 Algunos riesgos del Derecho penal del riesgo, p. 204. 
248 No contexto desta argumentação, JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD afirma que na sociedade do risco, 

caracterizada por atribuir a todos os problemas socioambientais, parece que todos os gatos são pardos, pois há equiparação de 
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O autor também demonstra preocupação com os efeitos que a intervenção jurídica 

pode ocasionar, quando pretende produzir determinados câmbios sociais, fenômeno que pode 

ser sintetizado na expressão ―trilema regulador‖, cujos contornos são os seguintes: a) a 

indiferença recíproca do Direito e da sociedade; b) a desintegração social através do Direito; 

c) a desintegração do Direito através de expectativas excessivas da sociedade
249

. De acordo 

com FELIX HERZOG, este fenômeno aponta para a conclusão de que o Direito Penal do 

risco, nele inseridas as incriminações relativas ao meio ambiente, ―es incompatible con la 

tradición liberal del derecho penal, puede repercutir negativamente en la autoregulación social 

de las situaciones de riesgo y daña la autoridad social del derecho penal, (pues) atenta contra 

los principios fundamentales del derecho‖
250

.  

Portanto, não se podendo ignorar os problemas de efetivação do Direito Penal 

Ambiental, e evitando-se posturas que constituam more of the same, a necessidade da tutela 

penal para a proteção do ambiente advirá da criminalização de condutas que o ofendam 

gravemente, relevando intensa danosidade social. Além disso, as demais esferas de prevenção 

do delito, como o Direito Civil e o Direito Administrativo, deverão mostrar-se insuficientes à 

eficaz tutela do ambiente, sem que para tal se ignore o princípio da proporcionalidade. Por 

fim, é imprescindível que o Direito Penal Ambiental não se revele apenas simbólico, ineficaz, 

desconectado das reais finalidades que deve perseguir; deve, ao contrário, buscar não só 

dissuadir e reprovar mas, também, orientar e conscientizar, restringido seu âmbito de proteção 

aos casos particularmente graves
251

.   

 

 

2.5.2. A tutela penal ambiental e o bem jurídico protegido  

 

Feitas as considerações acima, colocam-se as seguintes indagações: qual é o bem 

jurídico protegido pelo Direito Penal Ambiental? O Direito Penal do ambiente há de ter um 

referente pessoal ou esta proteção deve vincular-se unicamente ao resguardo dos 

                                                                                                                                                                                              
responsabilidade de indústrias químicas com pequenos agricultores que poluem o ambiente (Ensayo para la abolición del 

derecho penal del medio ambiente, p. 525). 
249 Límites al control penal de los riesgos sociales, cf. pp. 319-320. 
250 Idem, p. 321. 
251 A propósito das imposições constitucionais de criminalização e do bem jurídico ambiental, MARIA DA CONCEIÇÃO 
FERREIRA DA CUNHA assevera o que se segue: ―Até porque, as imposições constitucionais de criminalização só se 
poderão referir a um núcleo restrito de condutas especialmente danosas e em relação às quais seja imprescindível a 
intervenção penal, com a sua força orientadora, consciencializadora, mas também dissuasora (aqui, o aspecto de dissuasão 
parece assumir especial significado) e reprovadora. Sendo assim, só em relação aos casos particularmente graves, se deverá 

sustentar a imposição constitucional de criminalização‖ (Ob. cit., p. 420). 
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ecossistemas? Como se vê, há a tensão aqui de duas vertentes doutrinárias, cada uma delas 

disputando a preferência do núcleo de proteção do Direito Penal Ambiental, que são as 

seguintes: o antropocentrismo e o ecocentrismo.  

De certo modo, conexionadas a essas considerações estão as perspectivas que podem 

ser conferidas ao ambiente natural, que acentuam o caráter ora relacional dos indivíduos com 

o meio ambiente, ora a feição sistêmica deste. Trata-se, pois, de enxergar o ambiente de uma 

dupla maneira: a) mundividencial: significa encarar o ambiente e a sua relação com a 

comunidade, reconhecendo-o como indispensável para o desenvolvimento dos indivíduos
252

, 

legitimando-se, assim, a ameaça penal; b) sistêmica: traduz-se no aproveitamento utilitário à 

sociedade do funcionamento regular de um complexo ecossistema formado por seres vivos e o 

homem
253

, sendo essa tutela melhor exercida pelo Direito Administrativo Ambiental. 

Essa dupla perspectiva do ambiente fornece os componentes essenciais ao início do 

debate entre antropocentrismo e ecocentrismo. Isso porque, enquanto o primeiro associa aos 

delitos ambientais a proteção do indivíduo, o segundo singulariza-se pela tutela da natureza, 

em si considerada, tendo caráter sistêmico. Significa optar, em outras palavras, pelo manejo 

da intervenção penal para tutelar o meio ambiente mercê de sua importância ao 

desenvolvimento dos indivíduos ou de usar o Direito Penal para proteção da natureza como 

um valor autônomo.    

Aqueles que defendem uma visão ecocêntrica do bem jurídico-penal ambiental 

―vislumbram nos elementos da natureza – a água, o ar, a fauna, a flora, o solo etc. – um valor 

intrínseco, alçando-os à qualidade de bem jurídico‖
254

, de maneira que se tutelam esses 

componentes naturais prescindindo-se da proteção do indivíduo
255

. Criticamente, como 

pontua JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD, ―desde el punto de vista teórico, un 

                                                             
252 ―Tanto o ambiente natural como o consumo podem ser abordados quer numa perspectiva mundividencial, de teor prático-

ético, quer numa perspectiva sistémica. A primeira diz respeito à relação entre cada um dos aqueles âmbitos e a comunidade 
de sujeitos, ao modo como esta os valora, bem como aos seus diversos componentes, em termos de necessidades humanas 
elementares e os reconhece como aspectos fundamentais para a realização pessoal dos seus membros. Por esta via, 
componentes ambientais e bens de consumo tornam-se nas sociedades contemporâneas bens dos sujeitos, objectos valiosos 
ligados a novas dimensões da cidadania‖ (DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 762). 
253 ―Na perspectiva sistémica, ambiente natural e consumo são domínios socialmente relevantes cujo funcionamento regular é 
socialmente útil e por isso submetido à normação jurídica. As regras de funcionamento são juridificadas, transformadas na 
linguagem do dever jurídico e respaldadas por sanções formais. Os ramos do Direito vocacionados e melhor apetrechados 

para assegurar a tutela dessas ‗funções‘ são, respectivamente, o Direito Administrativo do Ambiente e o do Direito 
Administrativo do Consumo‖ (Idem, p. 763). 
254 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 24. 
255 Adepto dessa linha de pensamento, BERND SCHÜNEMANN vai dizer que ―en lo que respecta al bien jurídico, tanto el 
verdadero interés de protección que se encuentra detrás del tipo penal como el bien de protección captado directamente por 
éste sólo pueden estar constituidos por los bienes ecológicos mismos. De este modo, el querer abarcarlos sólo de manera 
indirecta por la lesión o puesta en peligro de individuos, tal como predomina en muchos ordenamientos jurídicos, es tan 
equivocado y realmente disfuncional como establecer una restricción al mero interés de controlar que posee el Poder 

Ejecutivo‖ (Ob. cit., p. 330). 
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ecocentrismo consecuente hasta el final no pasa de ser una ingenua naturalización de las 

relaciones sociales‖
256

. 

Como argutamente observa RENÉ BLOY
257

, essa maneira de encarar o bem jurídico-

penal ambiental corre o risco de impor à drástica intervenção penal a tutela de um rigorismo 

moral, consubstanciada na tutela de uma específica ética, a ambiental, contrastando com o 

modelo de crime como ofensa a bens jurídicos. Em sentido semelhante, quando trata dos 

efeitos simbólicos do Direito Penal Ambiental, JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD 

rejeita a utilização da tutela penal com vistas à obtenção de efeitos pedagógicos, para que ela 

não se converta ―en una especie de academia popular para educar al auditorio en los cuidados 

que necesita la naturaleza‖
258

. 

Para além dessa constatação, o prestígio a um ecocentrismo acrítico, voltado à 

proteção da natureza e de seus elementos, desconsiderada a tutela dos interesses das pessoas, 

conduz a uma funcionalização do Direito Penal Ambiental à tutela de atividades estatais úteis 

à preservação do meio ambiente
259

, tornando-o indiferente à teoria do crime como ofensa a 

bens jurídicos, porque estes são criados apenas artificialmente. Enfim, o ecocentrismo peca 

por funcionalizar o indivíduo, ameaçando-o com a mais grave restrição em sua liberdade, 

representada pelo Direito Penal, permitindo a punição de condutas que não encontram 

fundamento no livre desenvolvimento das pessoas
260

. 

Por outro lado, verte a corrente antropocêntrica à tutela de interesses dos indivíduos, 

atrelando a proteção do meio ambiente à obtenção de resultados úteis às pessoas e ao seu livre 

desenvolvimento, daí arrancando os tipos penais ambientais seus contornos de 

                                                             
256 Ob. cit., p. 509.  
257 Apud Die Straftaten gegen die Umwelt im System des Rechtsgüterschutzes. Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, Berlin; New York, ano 38, n. 100, p. 489-493, 1988 in COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 
26, nota de rodapé. 
258 Ob. cit., p. 524. 
259 ―Vale por dizer: os objectos materiais, para os quais a tutela penal se dirige não poderiam ser chamados de bens jurídicos 
no sentido autêntico, na medida em que, em muitos casos, não se trataria da proteção de interesses de conteúdo e contornos 
precisos e com referência direta aos interesses das pessoas. Antes, seria o caso de se protegerem ‗funções da Administração 
Pública‘ ou um determinado ‗modelo de gestão ambiental‘, já que a imposição de uma sanção penal ocorreria com a mera 

‗inobservância de normas organizativas‘ ou ‗standards de segurança‘ (FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa, ob. cit., p. 173).  
260 Em sentido próximo ao do texto, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―Assim, ao se permitir a 
existência de um bem jurídico independente de qualquer relação com a pessoa, funcionaliza-se o ser humano, permitindo que 
ele seja apenado em razão de condutas que não lesionam valores essenciais para o desenvolvimento da pessoa. (Ob. cit., p. 
26). Também nesse caminho é trabalhada a doutrina de PIERPAOLO CRUZ BOTTINI: ―Assim, o direito penal do meio 
ambiente não existe para proteger os elementos ambientais em si, como objetos autônomos e independentes dos interesses 
humanos, mas como fatores indispensáveis à vida e à saúde do homem. A conduta contrária ao meio ambiente somente 
interessa ao direito penal quando afetar o equilíbrio ecológico, ou seja, quando oferecer risco a interesses humanos 

fundamentais‖ (Crimes de perigo abstrato, pp. 187-8). 
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legitimidade
261

. Decerto, o desprezo à linha antropocêntrica conduz à funcionalização e a 

administrativização do Direito Penal Ambiental, traduzidas numa ―instrumentalização da 

liberdade pessoal à consecução de equilíbrios sistêmicos e, nessa medida, uma colonização ou 

cerceamento indevido dos espaços sociais de liberdade‖
262

 , razão por que se impõe a rejeição 

da ideia de uma proteção penal ambiental entendida unicamente como tutela de funções 

estatais ou como um valor em si
263

. 

Parece ser essa a orientação que melhor se encaixa em um Direito Penal de um Estado 

Democrático e Social de Direito. Entendido o Direito Penal como uma das manifestações de 

controle social, segue-se que ele deve agir ali, onde sua presença se revele favorável ao livre 

desenvolvimento comunitário, devendo adaptar-se à evolução dos novos riscos, frutos do 

progresso técnico e social, criando as incriminações necessárias para tanto, cujo merecimento 

e necessidade da pena deverão estar presentes.  

Isto presente, deverá o Direito Penal ter o cuidado, ainda, de não eleger inadequados 

rumos político-criminais que tendam à sua funcionalização e administrativização, 

descaracterizando-o. Ao revés, o Direito Penal, hoje e sempre, deve ter no indivíduo e em seu 

desenvolvimento comunitário suas bases de legitimidade. A mera funcionalização do Direito 

Penal e o seu uso com a finalidade de garantir expectativas normativas contrafaticamente, 

privilegiando exigências funcionais do sistema social, como quer a vertente funcional-

sistêmica, conduz à mutilação da dignidade do indivíduo. Este acaba sendo esquecido, quando 

se reivindica a tutela autônoma do meio ambiente como bem jurídico.  

Na linha de tais considerações, nem uma teoria monista-pessoal nem um 

funcionalismo exacerbado, tampouco um dualismo-impessoal dão respostas satisfatórias aos 

fenômenos sociais modernos; se é verdade que, mesmo na proteção dos bens jurídicos 

coletivos, não há que se olvidar da dimensão individual, também é correto que a afetação 

direta e imediata dos interesses individuais oferece solução apenas parcial ao problema. É 

necessário, assim, seguir um caminho político-criminal que projete na tutela penal ambiental a 

proteção de necessidades humanas, considerado o meio ambiente ao mesmo tempo ―do e para 

                                                             
261

 Fazendo referencia ao quadro jurídico-constitucional da Espanha, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ e RAQUEL 

MONTANER FERNÁNDEZ afirmam que naquele país optou-se por uma linha antropocêntrica do bem jurídico ambiental: 
―Lo cierto es que el medio ambiente aparece en el básico art. 45 de la Constitución en un contexto claramente 
antropocéntrico y personalista: el medio ambiente es concebido como un ‗derecho‘ (desde luego, no fundamental) de los 
ciudadanos y como un medio ‗adecuado para el desarrollo de la persona‘. Se reclama la protección jurídica ambiental en 
cuanto el hombre se integra en el medio ambiente y éste, a su vez, constituye el ‗fundamento existencial, presente y futuro del 
ser humano‘‖ (Ob. cit., p. 25). 
262 DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 569. 
263 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 30. 
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o homem‖
264

, de modo que esta proteção vá além da técnica de incriminação de condutas 

ofensivas à vida e à saúde.  

Assim, não pode haver bem jurídico sem titular, ou que não possa ser reconduzido ao 

ser humano, quer em sua individualidade, quer em sua socialidade, entendido, portanto, como 

―homo loquens‖
265

, para que se evite a funcionalização do Direito Penal e a sua respectiva 

hipertrofia, permitindo que se lhe retire o caráter primário e primeiro de solução de todos os 

conflitos sociais, já que o Estado dispõe de outros instrumentos para a tutela dos riscos sociais 

da atualidade. 

Enfim, a fé desmedida e a fuga no e para o Direito Penal
266

, fenômenos típicos da 

atualidade, tanto quanto possível devem ser reduzidas, descortinando-se a verdadeira 

identidade e feição do Direito Penal, instrumento de que se deve valer minimamente o Estado 

e que, quando utilizado, como no caso da tutela ambiental, há de ter em conta a proteção do 

indivíduo e de suas necessidades, proscrevendo-se a mera tutela de funções estatais e a 

assunção de um Direito Penal Administrativizado e remetendo-se a âmbitos de regulação 

extrapenais condutas que não ofendam bens jurídico-penais-ambientais.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
264 ―Mas, se tudo isso é suficiente para afastar-nos de uma vertente radicalmente antropocêntrica, o mesmo não se poderá 
afirmar de uma posição intermediária, empenhada em conciliar a legítima (e direta) protecção de bens jurídicos supra-
individuais com uma ‗dimensão pessoal‘, presente em todo e qualquer bem digno de protecção pelo direito penal. Sendo 
assim, o que se quer defender é que o meio ambiente só se assume como objeto de tutela enquanto valor indispensável à 
satisfação de necessidades humanas – enquanto meio ambiente ‗do homem‘ e ‗para o homem‘ (antropocentrismo moderado)‖ 
(FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa, ob. cit., p. 176). 
265 Sobre a expressão, a doutrina de AUGUSTO SILVA DIAS: ―As filosofias da intersubjectividade fundam, assim, uma 
nova antropologia, na medida em que trabalham com uma nova imagem do homem, que já não é a do ‗ego transcendental ‘, 
destituído de tempo histórico e de pertença comunitária, ou a do ‗homo oeconomicus‘, protótipo do sujeito egoísta, 
maximizador de utilidades próprias, mas a do ‗homo loquens‘, o sujeito comunicativo, cujo modo de ser é em interacção e 
em cooperação com os outros‖ (Ob. cit., p. 269). 
266 ―La necesaria protección de los intereses colectivos y la supuesta idoneidad específica de la rápida y eficaz vía penal – 
axioma, por cierto, carente de respaldo empírico – para abordar los problemas sociales se han esgrimido como argumentos 
legitimadores de una fe desmedida en el Derecho Penal, de una huida hacia el Derecho Penal‖ (GARCIA-PABLOS DE 

MOLINA, Antonio, ob. cit., p. 570). 
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Capítulo 3 

As técnicas de tutela utilizadas no Direito Penal Ambiental 

 

3.1. Noções introdutórias 

 

Nos capítulos anteriores, a explanação desenvolveu-se com vistas a estabelecer a 

premissa sobre a qual se prende a legitimidade do Direito Penal, isto é, centrou-se a pesquisa 

até agora desenvolvida nos contornos materiais da intervenção penal. Não passou ao largo das 

considerações antes feitas o fenômeno da expansão do sistema punitivo e o consequente 

alargamento do Direito Penal para fazer frente a novas formas de criminalidade, em particular 

às condutas atentatórias a um meio ambiente sadio e de qualidade. 

Analisou-se, ainda, a crescente preocupação verificada no curso histórico com a 

degradação ambiental e a emergência do meio ambiente como bem digno de tutela pelo 

Direito Penal, cuja densidade axiológica fora absorvida pelo texto constitucional de 1988. No 

âmbito desse contexto analítico, a questão da carência da proteção penal ambiental, à luz da 

adoção de um critério material de ilícito, marcado pela tutela de interesses humanos, foi 

também objeto de enfrentamento nesta dissertação. 

Feitos os aportes teóricos introdutórios necessários à compreensão do tema central a 

que nos propusemos investigar, é chegado o momento de descortinar as técnicas de que se 

valeu o legislador ordinário para tutelar penalmente o meio ambiente. Não só será abordado o 

instrumental incorporado à Lei 9.605/98, como se procederá à análise da conformidade deste 

com os princípios penais em que se assenta a Constituição Federal. Nessa ordem de ideias, a 

um só tempo serão expostas e definidas as técnicas de tutela penal-ambiental, e os correlatos 

problemas de natureza jurídico-dogmática que delas advêm, para, em seguida, perscrutar se 

resistem a um firme processo de filtragem constitucional. 
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3.2. As relações entre o Direito Penal Ambiental e o Direito Administrativo: os porquês 

do recurso à técnica da acessoriedade administrativa 

 

No estudo introdutório do Direito Penal, é comum a análise da forma e da intensidade 

de comunicação operada entre a ciência penal e as demais. Na doutrina, tradicionalmente, os 

autores descrevem em suas obras as diversas ligações existentes entre este ramo do Direito 

com os outros setores do ordenamento jurídico
267

, pontuando a necessidade de intercâmbio 

das noções sedimentadas por uma específica normatividade para o preenchimento de lacunas 

existentes no Direito Penal. 

Esse apontamento não constitui exceção no Direito Penal voltado à proteção do meio 

ambiente, visto que, como se demonstrará, é corriqueiro neste campo de regulação jurídica o 

socorro, não só a conceitos moldados pelo Direito Administrativo, como a atos – tanto gerais 

como singulares – de natureza administrativa. Tal procedimento compõe etapa necessária e 

indispensável à criminalização de algumas condutas lesivas ao meio ambiente, de maneira que 

nesses casos a acessoriedade administrativa condiciona a existência do ilícito penal à 

intervenção da Administração, tornando-se esta responsável em grande parte pela demarcação 

e articulação do espaço de incidência da normativa penal
268

.    

À luz dessas considerações, é pertinente o reconhecimento – sendo essa, efetivamente, 

uma das principais razões pelas quais o Direito Penal se apoia em normas administrativas – de 

que compete ao Direito Administrativo um círculo maior de intervenção regulatória na seara 

do meio ambiente, cabendo-lhe em princípio demarcar os precisos limites entre os riscos que 

são permitidos e os que são proibidos. Não há dúvida de que os agentes administrativos, 

dotados de conhecimentos especificamente voltados à proteção ambiental, têm melhores 

                                                             
267 No primeiro capítulo da obra Instituições de Direito Penal BASILEU GARCIA explicita as relações do Direito Penal com 
o Direito Civil, com o Direito Constitucional, com o Direito Internacional Público e com o Direito Administrativo (pp. 11 e 
seguintes). HELENO CLAUDIO FRAGOSO, no capítulo introdutório de suas Lições de Direito Penal, tangencia as 

conexões entre Direito Penal e Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Administrativo, Direito Penal e Direito 
Administrativo, Direito Penal e Direito Processual Penal e, por fim, Direito Penal e Direito Civil (pp. 06 e seguintes).    
268 É por essa razão que WINFRIED HASSEMER sustenta que a acessoriedade administrativa transforma o Direito Penal em 
um instrumento auxiliar da Administração Pública: ―À primeira razão, seguindo a terminologia consagrada, vou chamar de 
acessoriedade administrativa (Verwaltungsakzessorietät). Quer isto dizer que o direito penal não intervém autonomamente, 
antes fica na dependência do direito administrativo. Ou seja, a entidade que controla o respeito pelas fronteiras do direito 
penal deixou de ser o juiz para passar a ser a Administração. O direito penal transformou-se, por esta via, num instrumento 
auxiliar da administração, passando a depender, para a demarcação das respectivas fronteiras, da intervenção da 

Administração‖ (A preservação do ambiente através do Direito Penal, p. 31). 
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condições técnicas de estabelecer uma ordem normativa que prime por um ambiente sadio e 

que proscreva atividades degradantes a esse bem dotado de magnitude constitucional
269

. 

É claro que o resultado das considerações concretizadas em termos legais pela 

Administração em prol de um ambiente de qualidade devem também ajustar-se às 

necessidades de desenvolvimento econômico-social, ou seja, ―ao legislador incumbe tentar 

encontrar o justo equilíbrio entre o progresso económico e social e o direito fundamental à 

manutenção de um ambiente são‖
270

. Desse modo, os interesses antagônicos existentes nesse 

campo, que envolve uma rede de proteção legal que busca um caminho conciliatório entre a 

imprescindibilidade de um ecossistema equilibrado e os reclamos da indústria, conduzem à 

constatação de que não há como oferecer uma proteção absoluta ao bem jurídico ambiental
271

, 

caso contrário, estar-se-ia a sacrificar em nome dessa proteção bens constitucionalmente 

reconhecidos
272

. 

Vistas as coisas desse modo, compreende-se a conformidade à ordem legal de 

atividades industriais e tecnológicas que causam intenso impacto ambiental, já que o início 

destas atividades deve contar com prévia autorização do Poder Público para regular 

funcionamento
273

. Assim, se é certo que ―os atentados contra o equilíbrio e a sanidade do 

ambiente verdadeiramente graves provêm, sem margem de dúvidas, não de comportamentos 

individuais, mas de actividades industriais ou de qualquer outro género de acções 

colectivas‖
274

, parece também correto afirmar que o porquê desse paradoxo repousa na 

fórmula consagrada do desenvolvimento sustentável, cuja síntese resulta na proximidade da 

                                                             
269 Conforme a esse respeito leciona RITA CASTANHEIRA NEVES, ―na área do direito ambiental, o direito administrativo 
é a ordem normativa que se pode assumir como protagonista, nomeadamente por conhecer melhor os agentes poluidores mais 
perigosos e por se encontrar bem posicionada para observar e actualizar os progressos tecnológicos. Nesta medida, o direito 
penal não pode perder de vista que quando, numa lógica de subsidiariedade decide consagrar crimes ambientais, por 
imperiosas necessidades tutelares do bem jurídico com dignidade penal, está avançar por meandros que são de há muito 
objecto de outra disciplina jurídica‖ (O ambiente no direito penal: a acumulação e a acessoriedade, p. 300). 
270 RODRIGUES, Anabela Miranda, Comentário Conimbricense do Código Penal, p. 945. Para a autora, a consagração de 
uma Constituição do ambiente ou a adoção de um Estado de Direito Ambiental, ―deve preservar-se da tentação de um 
‗totalitarismo ecologista‘, ao jeito de um qualquer ‗acto de fé‘ numa pré-compreensão ecocêntrica, como já escreveu GOMES 
CANOTILHO, e evitar cair em fundamentalismos ambientalistas‖ (Ibidem). 
271 Sobre a temática do desenvolvimento sustentável, MIRENTXU CORCOY BISASOLO traz a seguinte reflexão: ―Cuando 
se habla de desarrollo sostenible se está haciendo referencia a la limitación de la protección del medio ambiente en base a la 
necesidad de ponderar las posibilidades reales de protección, en atención a la existencia de otros intereses que entran en 
conflicto con la mencionada protección‖ (Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente: una 

perspectiva criminológica, p. 74).   
272 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa, ob. cit., p. 195. 
273 A propósito do assunto, GÜNTER HEINE pontua que a extensa produção legislativa das últimas décadas em matéria 
ambiental é reflexo do conflito ―entre los intereses particulares y sociales en la conservación de un medio ambiente puro, por 
un lado, y el derecho a la libertad (de empresa) del contaminador, junto a intereses públicos de desarrollo tecnológico e 
industrial, por otro. En base a estos principios, el Derecho administrativo del medio ambiente muchas veces permite (o por lo 
menos no prohíbe) comportamientos que puedan ocasionar menoscabo o perjuicio permanentes al medio ambiente‖ 
(Acessoriedad administrativa en el Derecho penal del Medio Ambiente, p. 292).   
274 Como nesse sentido assevera PAULO DE SOUZA MENDES em Vale a pena o direito penal do ambiente?, p. 17.  
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satisfação das necessidades humanas atuais, sem o comprometimento da qualidade de vida 

das futuras gerações.   

Cabendo, como dito, ao Direito Administrativo papel de relevo na gestão das 

atividades de risco ao meio ambiente, editando os atos necessários à viabilidade de uma 

política ambiental respeitadora dos postulados atinentes ao desenvolvimento econômico-

social, o espaço de atuação do Direito Penal Ambiental é especialmente reduzido, e se 

caracteriza por sua natureza subsidiária, como não poderia deixar de ser, em relação à 

normativa administrativa
275

. Logo, há que se observar o predomínio de decretos, portarias e 

atos administrativos concretos como instrumentos idôneos e integrantes da tutela jurídico-

administrativa ambiental e que corresponde ―al Derecho administrativo del medio ambiente 

esenciales decisiones fundamentales del Estado sobre la adecuación de riesgos‖
276

, 

pertencendo ao Direito Penal, à luz do princípio da ultima ratio, a censura das mais graves 

ofensas ao meio ambiente. 

Nesse contexto, dita forma de comunicação realizada entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo é normalmente aceita e pouco contestada pelos estudiosos; diz-se que ela é 

mesmo inevitável porque é o Direito Administrativo a normatividade mais apropriada para 

fixar os standards jurídico-ambientais e traçar uma política global de controle de riscos
277

, 

valendo-se o legislador amiúde do mecanismo da norma penal em branco
278

. De fato, a 

existência de conhecimentos específicos à matéria ambiental, a demarcação em termos 

                                                             
275 ―E está claro, também, que na estratégia global de tutela ao meio ambiente que o estado tem de desenvolver, o primado é 
do direito administrativo, com sua rede de decretos e portarias, licenças, permissões e autorizações, cabendo ao direito penal 
apenas um papel flanqueador, acessório, subsidiário‖ (GRECO, Luís, A relação entre o Direito Penal e o Direito 
Administrativo no Direito Penal Ambiental: uma introdução aos problemas da acessoriedade administrativa, p. 153). 
276 HEINE, Günter, Derecho Penal del Medio Ambiente: especial referencia al Derecho Penal aleman, p. 57. Em 
complemento a essa lição, aduz criticamente o autor que tal forma de relacionamento entre as disciplinas referidas conduz a 
que ―el Derecho administrativo pueda permitir emisiones que, sin embargo, en situaciones concretas podrían conducir a la 
causación de graves perjuicios a la salud de las personas penalmente relevantes‖ (Idem, p. 55). Como adiante será analisado, 
o autor argumenta que nas hipóteses em que o Direito Administrativo autoriza um determinado comportamento que cause 

prejuízos ao meio ambiente, o agente não poderá ser censurado penalmente, porque há de ser observado o princípio da 
unidade do ordenamento jurídico e da proibição de contradições deste derivado. 
277 Conforme o expressivo entendimento de JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, ―face às condições de complexidade, de 
massificação e de globalidade da sociedade contemporânea, às quais estão ligadas uma multiplicidade e uma diversidade 
inumeráveis de condutas potencialmente lesivas de valores fundamentais inerentes à própria existência do Homem, o direito 
penal tem de distinguir, para delimitação do âmbito de protecção da norma, entre ofensas admissíveis e ofensas inadmissíveis, 
limitando-se à criminalização destas últimas‖ (O papel do Direito Penal na proteção das gerações futuras, p. 1.129). Ainda 
de acordo com o autor, a demarcação entre o que é admissível e inadmissível em termos ambientais cabe ao Direito 

Administrativo, que para tanto se valerá da técnica da acessoriedade administrativa: ―Aquela ponderação só pode caber ao 
direito administrativo e aos agentes competentes para a sua aplicação. O que conduz à conclusão de que a (...) acessoriedade 
administrativa se apresenta neste domínio como absolutamente necessária e que para ela se não divisa alternativa. (Ibidem). 
278 É de se ressaltar que esse instrumento legislativo ganhou destacado vigor no estágio civilizatório técnico e pós-industrial 
em que se vive, no seio do qual se reclama crescentemente a intervenção penal para a proteção de novos bens jurídicos. 
Assim, a esse respeito, ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA alude que a justificativa para a adoção dessa técnica 
legislativa radica em que ―en determinados ámbitos de la moderna criminalidad (...) la técnica de las leyes penales en blanco  
constituye una fórmula imprescindible de apertura y coordinación del Derecho penal hacia los distintos sectores y 

subsistemas del ordenamiento donde los nuevos bienes jurídicos encuentran su prima ratio jurídica‖ (Ob. cit., p. 413).  
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quantitativos de condutas adequadas ambientalmente, a diferença de tratamento do meio 

ambiente em cada local do país e a sua ponderação com a necessidade de desenvolvimento 

econômico, entre outros, são fatores que justificam essa forma de relacionamento 

interdisciplinar e legitimam o modelo legislativo acolhido pelos países que criminalizaram em 

seus corpos legislativos condutas atentatórias ao meio ambiente
279

. 

Vê-se que tais fatores são passíveis de modificação por motivos políticos, históricos, 

técnicos e territoriais, de tal maneira que a adequação da normatividade ambiental a novos 

padrões de regulação demanda rápida e expedita mudança legal, caracteres bem distintos e 

desconformes aos que ostenta o processo de mudança da legislação penal, onde há discussão e 

votação em sede parlamentar, e cuja duração é bem mais estendida, podendo o ritual 

legislativo se arrastar por anos. Portanto, aponta-se como umas das vantagens da dependência 

do Direito Penal ao Direito Administrativo e à adoção de normas penais em branco a 

mutabilidade e readequação da legislação penal-ambiental ―ao mudar das circunstâncias e às 

particularidades do caso específico‖, tratando-se as remissões delineadas no tipo penal à 

normativa extrapenal de um ―critério de economia legislativa‖, procedendo-se a ―uma 

contínua adaptação dos instrumentos administrativos de prevenção às novas aquisições de 

carácter científico, mas também as exigências de justiça e equidade‖, conforme entendimento 

cristalizado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão a respeito do tema, que decidiu não 

ferir o princípio da legalidade essa forma de legislar
280

. 

Todavia, manifestações doutrinárias consistentes apontam tanto para os problemas 

político-criminais, como de natureza jurídico-dogmática originados da aproximação do 

Direito Penal com o Direito Administrativo
281

. Em relação aos primeiros, alega-se que da 

colocação em prática deste modelo legislativo exsurge uma inaceitável tensão “entre um 

direito penal, preponderantemente movido pela lógica da legalidade, e um direito 

administrativo em que existem muito mais espaços de oportunidade e discricionariedade‖
282

 e 

                                                             
279 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., pp. 65-6. 
280 As referências sobre o julgamento citado foram extraídas do livro de PAULO DE SOUSA MENDES: Vale a pena o 
direito penal do ambiente? (p. 154). O autor não deixou de manifestar sua crítica acerca da decisão do Tribunal 
Constitucional alemão: ―O Tribunal Constitucional Federal cedeu às vozes fatalistas que se pronunciam contra a visão liberal 
de um direito penal submetido ao jugo garantista do princípio da legalidade puro e duro, nas suas vertentes de taxatividade e  

reserva de lei. Os argumentos usados pelo Tribunal Constitucional Federal não são, pois, susceptíveis de impressionar pela 
positiva os cultores das garantias‖ (Idem, pp. 155-6).    
281 FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO apoia seu pensamento nos princípios da separação de poderes e da 
legalidade: ―A dependência (‗acessoriedade‘) destes tipos penais de outros ramos do Direito, como o  Direito Administrativo, 
tem suscitado igualmente objecções. Assim, afirma-se que esta técnica cria o risco de ser a Administração a concretizar 
autonomamente o alargamento da intervenção penal, em detrimento do Parlamento, bem como o facto de os tipos penais 
serem, tal como estão configurados, demasiado abertos, prevendo a mesma pena abstracta para condutas concretamente 
muito diferentes‖ (Sentido e limites da protecção penal do ambiente, p. 17).   
282 GRECO, Luís, ob. cit., p. 155. 
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argui-se o caráter simbólico do Direito Penal Ambiental
283

, já que são por ele selecionadas 

apenas condutas bagatelares, de escasso significado global à deterioração do meio ambiente, 

ao passo que atividades altamente poluidoras são exercidas legalmente
284

. 

Os problemas de ordem jurídico-dogmática encaixam-se naquilo a que se 

convencionou nominar de acessoriedade administrativa, a qual se traduz em uma ferramenta 

de preenchimento de tipos penais incompletos, conhecidos por delinear os pressupostos de 

punibilidade em seu bojo e por transferir à regulação externa as minudências necessárias à 

configuração típica, bem como pela transferência a autoridades administrativas do poder de 

autorizar ou não determinadas formas de conduta nocivas, materializada a autorização em atos 

administrativos concretos.  

Serão essas formas de dependência analisadas com mais vagar ao longo deste capítulo 

e os nódulos problemáticos que daí emergem à vista dos princípios consagrados por um 

Estado de Direito Democrático, em especial a legalidade e a ofensividade, que exigem, por 

um lado, a edição de leis penais como produto legítimo do labor parlamentar, e, por outro, que 

apenas condutas significantes à indenidade do bem jurídico protegido sejam acolhidas pelo 

Direito Penal, a fim de que se possa responder à questão, pertinente no seio de um sistema 

punitivo em que o modelo de crime como ofensa a bens jurídicos é abrigado como ideia 

fundamental, de se não se está a sobrecarregar este ramo do ordenamento jurídico com 

atribuições que lhe são estranhas, como funções de controle e governo da sociedade
285

. 

 

 

3.2.1. As variadas maneiras de o Direito Penal se aproximar do Direito Administrativo 

 

Reconhecida a aproximação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo e o seu 

aprofundamento, sobretudo no contexto da atual sociedade pós-industrial
286

, é hora de 

                                                             
283 No capítulo seguinte será colocada a questão de saber se o Direito Penal Ambiental verdadeiramente é efetivo e cumpre 
seus reais objetivos ou se efetivamente produz apenas efeitos simbólicos e é ineficaz para conter a criminalidade ambiental.  
284 Ibidem.   
285  Precisamente sobre esses aspectos debruçou-se GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO: ―Particularmente, o recurso 

legislativo a figuras típicas construídas sob o modelo da acessoriedade administrativa (...) entra em tensão com o princípio 
constitucional da reserva legal, na medida em que a formulação de normas penais em branco retira do legislador penal o 
poder de determinar os limites da atuação proibida, deixando-o a cargo da Administração Pública. Por outro lado, a 
tipificação de crimes formulados a partir dessa mesma técnica merece redobrada atenção da perspectiva do princípio da 
ofensividade, ao menos se se quiser que os crimes em questão continuem a proteger um qualquer bem jurídico, e não as 
funções de controle e governo da sociedade (funções normalmente atribuídas aos entes administrativos‖ (Ob. cit., p. 198). 
286 Como visto no item 2.3. deste trabalho, o fenômeno da Administrativização do Direito Penal surgiu em razão de 
exigências por cobertura penal a novos bens jurídicos e da incessante angústia da sociedade pós-industrial em produzir 

segurança aos cidadãos, o que bem demonstra a intensa aproximação das duas disciplinas. Todavia, naquele item procurou-se 
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clarificar as formas de acessoriedade existentes entre estes ramos do ordenamento jurídico e 

os problemas jurídico-dogmáticos que derivam desta técnica de tutela legislativa. Como se 

verá, cada uma dessas formas de acessoriedade apresenta perfil correspondente à intensidade 

com que o Direito Administrativo relaciona-se com o Direito Penal, isto é, os níveis de 

acessoriedade e o modo como se revelam estão ligados ao grau de proximidade entre as 

disciplinas referidas.      

Assim é que, na esteira das considerações teóricas formuladas por GÜNTER HEINE, 

pode-se falar em três maneiras de expressão da acessoriedade administrativa ou de três formas 

de relação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo. Segundo a classificação tripartida 

do autor, é possível que o Direito Penal figure como: a) absolutamente dependente da 

Administração; b) absolutamente independente da Administração; c) relativamente 

dependente da Administração
287

.  

No primeiro dos modelos mencionados, o Direito Penal é vocacionado a garantir 

concretamente o cumprimento das decisões jurídico-administrativas, subordinando-se às 

funções e aos objetivos do Direito Administrativo. Suas finalidades de proteção são, assim, 

desenvolvidas com a finalidade de assegurar a execução administrativa e o seu controle e 

supervisão por parte das autoridades e de garantir o cumprimento dos standards 

administrativos
288

, de tal maneira que o Direito Penal tem sua autonomia consideravelmente 

reduzida, e se presta apenas para reforçar as resoluções administrativas e a, singelamente, 

punir desobediências administrativas
289

, assumindo natureza sancionatória, avesso ao robusto 

entendimento doutrinário que vê no crime uma ofensa não-insignificante a um bem jurídico-

penalmente tutelado.  

Por sua vez, o modelo de Direito Penal absolutamente desprendido da Administração 

intervém autonomamente em relação a esta, já que a importância dos bens jurídicos em jogo e 

a gravidade da conduta lesiva ao tipo penal tornam desnecessária qualquer integração ou 

                                                                                                                                                                                              
contextualizar o aparecimento de novas demandas de criminalização a condutas que se acomodariam sem problemas nos 
limites da normatividade jurídico-administrativa, ou em outro setor do ordenamento jurídico, porque os problemas de caráter 
sistêmico associados a essas demandas são mais bem resolvidos por meio de uma política global de controle dos riscos, sendo 
insatisfatória a intervenção pontual e setorizada do Direito Penal; aqui, ao ensejo da análise da técnica da acessoriedade 
administrativa, o intento é diverso, embora se tenha em mente a inadiável necessidade de demarcar o espaço de atuação de 

cada uma das disciplinas: trata-se de dilucidar jurídico-dogmaticamente se os instrumentos legislativos decorrentes da 
aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo traduzem-se em violações aos tradicionais princípios limitadores 
do poder de punir estatal.       
287 Acessoriedad administrativa en el Derecho penal del Medio Ambiente, pp. 293 e ss., passim. 
288 Ibidem. 
289 Nesse sentido, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―Já num modelo típico de absoluta dependência, o 
tipo penal objetivo se aperfeiçoa com a mera desobediência administrativa, sem questionamentos materiais relacionados à 
afetação do bem jurídico meio ambiente. A proteção penal está, em tal modelo, voltada à tutela imediata da atividade 

administrativa relacionada ao meio ambiente― (Ob. cit., p. 70).    
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complementação administrativa. Como não há a possibilidade de o Estado concordar com 

esse tipo de prática, a solução encontrada nesse modelo é a de intervir jurídico-penalmente; 

todavia, caso o indivíduo tenha obtido autorização legal para assim agir e tenha atuado em 

total conformidade com esta, em homenagem ao princípio da unidade do ordenamento 

jurídico e da vedação que se impõe ao Estado de tomar decisões contraditórias entre si, parece 

que, nessa hipótese, não é possível a imposição de sanção penal.         

Após analisar o conteúdo desses dois primeiros modelos, MORALES PRAT identifica 

pontos importantes de fragilidade de cada um deles: 

 

O desconhecimento da exigência de que, do ponto de vista das técnicas de 
tutela, suscita um modelo de intervenção penal equilibrado para a tutela do 

ambiente, pode produzir múltiplas conseqüências perturbadoras: 1º Na 

hipótese de um modelo de tutela penal do ambiente excessivamente 
autônomo, produz-se a ignorância da própria lógica interna do modelo 

institucional de meio ambiente pelo qual se optou extrapenalmente, com o 

conseqüente risco de intervenções do direito penal orientadas não tanto a 

salvaguardar os interesses que se reclamam social e institucionalmente 
quanto a por em questionamento o próprio modelo funcional de meio 

ambiente. 2º Pelo contrário, se se adopta um modelo de intervenção penal 

excessivamente dependente do modelo institucional extrapenal de meio 
ambiente (principalmente expresso através de legislação ambiental), de 

cunho meramente sancionador, em claro desprezo à relativa autonomia do 

direito penal na hora de fixar os postulados valorativo-teleológicos da 
intervenção punitiva, o princípio da ofensividade ao bem jurídico se 

desvanece. Nesta hipótese o direito penal acaba por tutelar aspectos formais 

da própria legislação ambiental ou meras funções administrativas de 

prevenção ou controle no setor ambiental
290

. 

 

No último modelo mencionado, o Direito Penal caracteriza-se por depender sua 

atuação da existência de normas administrativas a que o tipo penal faz referência. Nessa 

forma de relacionamento, o Direito Penal traça os contornos essenciais da incriminação, 

transferindo ao Direito Administrativo a incumbência de preencher, quer por meio de normas, 

quer por meio de atos concretos, a lacuna existente no tipo legal de crime.    

Neste tipo de acessoriedade compete à Administração regular normativamente os 

aspectos técnicos relativos à proteção do meio ambiente, estabelecendo valores-limite de 

exploração dos recursos naturais, cujos vetores serão observados pelo intérprete da lei penal. 

É pertinente ressaltar, contudo, que não bastará à configuração do ilícito ambiental a mera 

transgressão da normatividade administrativa, sendo necessária, ainda, a demonstração de 

                                                             
290 La estructura del delito de contaminación ambiental, pp. 476-8, apud GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO, p. 

202. 
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efetivo prejuízo ao meio ambiente decorrente da conduta do agente
291

, evitando-se a alteração 

da missão conferida ao Direito Penal de tutela de bens jurídicos fundamentais à ―tutela do 

bom funcionamento da Administração‖
292

. 

Deveras, na medida que só se legitima a intervenção penal para o rechaço de condutas 

que violem significativamente um bem jurídico-penal digno de tutela, daí se segue ser 

descabida a intervenção penal com o intuito exclusivo de reprovar a mera desobediência 

administrativa. Nesses casos, desacompanhada aquela de um juízo de desvalor mais intenso 

por força do agir do agente ou do resultado por ele produzido, deverá ser excluída a via penal, 

porque não figura em si mesma merecedora de proteção penal a mera desconformidade aos 

preceitos jurídico-administrativos
293

, isso se não se quiser usar o Direito Penal como 

instrumento político-promocional das funções administrativas de proteção ao meio ambiente.  

Essas considerações tornam verdadeira a assertiva de que, embora seja indispensável a 

utilização pelo Direito Penal de conhecimentos técnicos oriundos da ordenação 

administrativa, não é possível ―una penalización de todo el Derecho Administrativo‖
294

, de 

maneira que o comportamento daquele que descumpre obrigações administrativas, para 

tornar-se jurídico-penalmente relevante, deve ser dotado de ―cierta idoneidad para dañar el 

bien penalmente protegido‖
295

.  

Por outro lado, não há como ignorar que o reverso da linha de raciocínio exposta 

chama atenção para aqueles casos em que, a despeito de o agente ter ocasionado grave 

perturbação ao bem jurídico-ambiental, sua atuação pautou-se pela estrita obediência aos 

regramentos – gerais e individuais – expedidos pela autoridade administrativa. Dessa forma, 

                                                             
291 Na mesma linha de entendimento GÜNTER HEINE vai dizer que ―no basta la mera desobediencia administrativa, o sea, 
la contravención del ordenamiento jurídico-penal – sin tener en cuenta sus efectos ecológicos – sino que se requieren 
acciones con consecuencias que (por lo menos potencialmente) puedan perjudicar al medio ambiente‖ (Ob. cit., p. 296). Em 
sentido próximo, adverte HELENA REGINA LOBO DA COSTA que esse modelo, ―para que não se volte à mera tutela da 
atividade administrativa, precisa sempre exigir a demonstração do perigo ou da lesão ao bem jurídico como condição 

necessária para a configuração objetiva do modelo típico‖ (Ob. cit., p. 71).  
292 HELENA REGINA LOBO DA COSTA, em complemento à ideia antes citada, conclui que ―é preciso ter sempre 
presente, no tratamento do tipo penal, que o recurso ao direito administrativo se dá por exigências da própria matéria, mas 
que o direito penal não se transmuda, com isso, em meio de tutela do bom funcionamento da administração ou em 
instrumento para assegurar a eficácia do sistema administrativo ambiental‖ (Ibidem). 
293 ―En cuanto la más severa de las reacciones del ordenamiento jurídico, la intervención penal ha de presuponer ese injusto 
especialmente diferente del que conlleva la mera aplicación de una sanción administrativa y relacionado con un bien jurídico 
valioso en sí mismo, un interés que trascienda la esfera de las acciones de la Administración pública y coincida con un valor 

constitucional. De lo contrario, el Derecho penal no sólo se aleja de su finalidad de protección de bienes jurídicos, sino que se 
limita a incriminar comportamientos ilegales sin diferenciar el merecimiento o no de pena‘ (MATA BARRANCO, Norberto 
J. de la; MATA BARRANCO, Ignacio de la, La figura de la autorización en la lesión de bienes jurídico-penales de carácter 
supraindividual, p. 494).    
294 Ibidem. 
295 Idem, p. 495. Converge para essa forma de pensar a doutrina de ANABELA MIRANDA RODRIGUES, para quem, nesse 
tipo de acessoriedade administrativa, ―a ilicitude administrativa é condição necessária mas não suficiente da punição. A 
intervenção penal verificar-se-á, pois, quando estejam em jogo um desvalor adicional e qualificado, isto é, um desvalor que 

vá para além do puro ilícito administrativo‖ (Direito Penal do Ambiente: uma aproximação ao novo direito português, p. 22).  
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colocam-se os seguintes questionamentos: deve ser castigado em âmbito penal quem 

comprovadamente põe em prática processos causais lesivos ao ambiente, mas que, ao mesmo 

tempo, detém permissão da Administração Pública para cometer tais ações lesivas? É viável 

juridicamente sustentar que deve ser excluída a intervenção penal porque esse indivíduo 

causou um risco permitido?
296

 E se a autorização administrativa padecer de algum vício, ela 

poderá continuar a produzir efeitos jurídicos, notadamente o de permitir ao particular que 

persista impunemente a explorar os recursos naturais? Como se vê, são questões complexas e 

que surgem quando se projeta no sistema punitivo estruturas pertencentes à ambiência prática 

do Direito Administrativo, que são organicamente bem distintas das do ordenamento penal
297

.  

Sem embargo das dificuldades dogmáticas decorrentes dessa maneira de legislar, os 

questionamentos acima formulados, que são atinentes à acessoriedade a respeito do ato 

administrativo, e os problemas oriundos da acessoriedade relativa ao Direito Administrativo, 

nomeadamente o contraste entre a adoção de leis penais em branco
298

 e o princípio da reserva 

legal, bem assim a possibilidade de esta forma de integração normativo-administrativa poder 

macular o princípio jurídico-organizatório da separação de funções estatais, serão em seguida 

objeto de análise e enfrentamento.  

 

 

3.2.2. Formas de revelação da acessoriedade administrativa e os problemas dogmáticos 

decorrentes dessa técnica legislativa 

 

De três maneiras pode se expressar a acessoriedade administrativa: conceitualmente, 

normativamente e por meio da edição de atos administrativos concretos. São elas chamadas 

de acessoriedade conceitual, acessoriedade ao Direito Administrativo e acessoriedade ao ato 

administrativo, respectivamente. 

                                                             
296 Acerca do conceito de risco permitido, uma das exigências que a teoria da imputação objetiva faz ao preenchimento do 
tipo objetivo, a lição de CLAUS ROXIN: ―Sempre que, em virtude de sua preponderante utilidade social, ações perigosas 

forem permitidas pelo legislador – em certos casos, sob a condição de que se respeitem determinados preceitos de segurança 
– e, mesmo assim, ocorra um resultado de dano, esta causação não deve ser imputada ao tipo objetivo‖ (A teoria da 
imputação objetiva, p. 110). 
297 Nesse aspecto, GÜNTER HEINE enfatiza que no modelo de relativa dependência entre o Direito Administrativo e o 
Direito Penal ―se adoptan estructuras básicas ajenas a éste, lo que tiene consecuencias de largo alcance: el acentuado 
consenso de la ejecución administrativa, orientada tendencialmente a la negociación y, su ‗Soft-Law‘, representado por los 
principios de proporcionalidad, tolerancia, etc. debilita – por estar inserto en él – a un ordenamiento penal que es de 
aplicación obligatoria como ‗pilar del orden de valores de la sociedad‘‖ (Ob. cit., p. 296).  
298 Essa noção será melhor explicitada mais adiante. 
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A acessoriedade conceitual consiste na utilização pelo Direito Penal de noções 

conceituais trabalhadas e definidas no âmbito do Direito Administrativo, delas se valendo a 

normatividade penal para colmatar espaços vazios de regulação existentes nos tipos legais de 

crime. Nessa primeira forma de acessoriedade, não se identificam graves problemas 

dogmáticos, uma vez que os conceitos que o legislador penal extrai do Direito Administrativo 

lhe são estranhos e, por outro lado, tais conceitos são específicos deste ordenamento jurídico; 

trata-se, assim, de expediente necessário por força da especialidade da matéria e de sua 

apropriação por parte de outro campo do conhecimento jurídico-científico, servindo a 

remissão para viabilizar a incidência da norma penal. Constitui exemplo de acessoriedade 

conceitual o disposto no artigo 40 da Lei 9.605/98, que descreve como elementar do tipo o 

vocábulo unidades de conservação, cujos contornos essenciais são definidos na seara 

administrativa. 

A acessoriedade ao Direito Administrativo ou normativa representa aquelas hipóteses 

em que o legislador penal convoca a ordenação administrativa, formada por portarias, 

decretos, resoluções e outros atos de caráter geral, para a configuração do ilícito-típico. Nela 

se apoia o legislador penal, quando faz uso no preceito penal de expressões como ―em 

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos‖ (artigo 56 da 

Lei 9.605/98), ou, ainda, ―contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes‖ (artigo 

60 da Lei 9.605/98), definindo antes, porém, o verbo nuclear da conduta típica. Portanto, para 

além de incidir no núcleo do tipo penal, o agente só será punido se sua conduta também for de 

encontro à regulação administrativa a que a definição típica faz remissão.   

O manejo do expediente legislativo consistente na remissão ao ordenamento 

administrativo e a possibilidade de fontes alheias ao Congresso Nacional editarem 

regramentos contendo matérias de Direito Penal, caracteres ínsitos a essa forma de 

acessoriedade, faz com que se retome a antiga discussão relativa à técnica das normas penais 

em branco, ou seja, ―a chamada acessoriedade administrativa é, afinal, uma reedição 

circunscrita do velho problema das normas penais em branco‖
299

.  

Constituem as normas penais em branco tipos penais incompletos, caracterizados por 

faltar em sua estrutura todos os elementos necessários à incriminação de um 

comportamento
300

. Se é certo que nesses tipos legais há a cominação de uma sanção penal, 

                                                             
299 MENDES, Paulo de Sousa, ob. cit., p. 151. 
300 Sobre o conceito de norma penal branco, a doutrina de ANDREI ZENKNER SCHMIDT: ―O conceito de lei penal em 

branco foi formulado pela primeira vez por Binding, segundo a qual a blankettstrafgesetze (ou offene Strafgesetze– lei aberta) 
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eles se ressentem, porém, de uma detalhada pormenorização da matéria proibida, que será 

definida e concretizada por uma norma administrativa, isto é, por um ato infra-legal expedido 

por autoridade estatal diversa do Poder Legislativo.  

Há quem sustente que, em virtude da complexidade, dinamicidade e diversidade das 

relações sociais próprias das sociedades pós-industriais, e de serem necessárias sucessivas 

regulamentações acerca de algumas matérias, é lícito ao legislador consagrar nos tipos penais 

a fórmula da norma penal em branco, desde que se estabeleçam e se cumpram determinadas 

exigências, a fim de que ela possa se compatibilizar com o princípio da legalidade
301

. Essa 

posição, tida como majoritária e prestigiada, inclusive, por diversos Tribunais 

Constitucionais, aceita a constitucionalidade da norma penal em branco sempre que o 

legislador penal estabelecer o ―núcleo fundamental da proibição‖
302

.  

Todavia, ressoam com equivalente vigor os argumentos contrários a essa técnica 

legislativa, fincada a oposição especialmente no princípio constitucional da legalidade e suas 

respectivas especificações e no princípio, também de raiz constitucional, da separação de 

funções estatais, ambos previstos, respectivamente, nos artigos 5º, caput, e 2º do texto 

constitucional de 1988. 

O princípio da legalidade, desde CESARE BONESANA, o Marquês de Beccaria, 

impõe que a lei que tenha por finalidade incriminar determinadas condutas e estabelecer as 

correspondentes sanções penais seja produto de manifestação do Parlamento
303

. No âmbito 

constitucional brasileiro, essa exigência, consubstanciadora de uma das importantes barreiras 

impostas ao poder de punir do Estado, não passou despercebida ao legislador constituinte, que 

atribuiu ao Congresso Nacional a competência exclusiva para criar leis penais (artigo 22, I, da 

Constituição Federal). A competência definida em nível constitucional para editar leis que 

                                                                                                                                                                                              
é toda lei que determina a sanção, porém não o preceito, que deverá ser definido por regulamento ou por uma ordem da 

autoridade, e, raras vezes, por uma lei especial, presente ou futura. Posteriormente, Mezger ampliou tal conceitualização, 
vislumbrando três categorias de lei penal em branco: a) quando o complemento de uma norma encontra-se na mesma lei; b) 
quando se encontra em outras leis, porém emanadas da mesma autoridade legislativa; e c) quando o complemento é feito por 
uma norma de instância legislativa diversa. Para ele, contudo, só a última categoria configurava leis penais em branco em 
sentido estrito‖ (Ob. cit., p. 156). 
301 PABLO RODRIGO ALFLEN DA SILVA, por exemplo, filia-se à corrente doutrinária que sustenta a conformidade 
constitucional das normas penais em branco, desde que o legislador estabeleça ―a lei em branco em consonância com o 
princípio da legalidade, pronunciando a pena sem dubiedades e junto a isso descrever o conteúdo, o fim e a extensão da 

proibição (especificando pelo menos a conduta ou o resultado proibidos, já na lei formal), de modo que o cidadão possa 
concluir acerca dos pressupostos da punibilidade e a espécie da pena cominada já a partir da lei, caso contrário não está 
cumprindo o princípio da certeza legal dos crimes e das penas‖ (Leis penais em branco e o Direito Penal do risco, p. 137).   
302 A corroborar a afirmação, cita-se a lição de LUÍS GRECO: ―A opinião dominante, arrimada em especial em decisões de 
prestigiosos tribunais constitucionais, como o alemão, o espanhol, o americano e o italiano considera admissíveis remissões a 
sedes não-legais, desde que o núcleo fundamental da proibição seja fixado pelo legislador‖ (GRECO, Luís, ob. cit., p. 165). 
Em momento anterior deste capítulo fez-se referência aos fundamentos principais em que se escorou o Tribunal 
Constitucional Federal alemão para não rejeitar a conformidade constitucional das normas penais em branco (ver nota 280).   
303 Ob. cit., p. 44. 
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versem sobre Direito Penal é, pois, do Poder Legislativo, e não do Poder Executivo, tampouco 

do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, importa assinalar que a Constituição Federal brasileira erigiu a 

separação de funções estatais como princípio jurídico-organizatório
304

, sendo ela, ainda, uma 

cláusula pétrea (artigo 60, § 4º, III), tendo em vista que é um daqueles temas em que o Texto 

Maior impôs impedimento absoluto ao Congresso Nacional para votar e discutir qualquer 

proposta de emenda constitucional tendente a aboli-la.  

Põe-se, assim, grave empecilho na implementação da acessoriedade administrativa de 

que se está a tratar, pois, tendo esta como premissa a remissão do tipo penal a atos normativos 

expedidos pelo Poder Executivo, isto é, a atos infralegais, haveria inequívoca delegação de 

poderes sem a correspondente previsão no texto constitucional, ferindo-se o princípio da 

reserva legal ou da legalidade
305

.  

É de se ressaltar que, nas poucas vezes em que o legislador constituinte excepcionou o 

princípio da separação de funções estatais que, como todo princípio, não deve ser 

absolutizado, assim o fez explicitamente, por meio de comandos constitucionais expressos, a 

exemplo da autorização concedida ao Poder Executivo de editar atos legislativos (artigo 59, 

V) e da possibilidade de o Poder Legislativo exercer em casos específicos a judicatura (artigo 

52, I). No que toca à competência legislativa para tratar de matéria penal, o legislador 

constituinte não fez concessões a outros Poderes e a atribuiu exclusivamente ao Congresso 

Nacional, de modo que não há autorização expressa na Constituição Federal que permita ao 

Poder Executivo editar normas de conteúdo penal.  

Além disso, a remissão do tipo penal ao Direito Administrativo em matéria ambiental 

pode apresentar sérios empecilhos de concretização, à vista da notória circunstância de que 

existe uma complexa e diversificada rede normativa nesse campo, ditada, aliás, pelos mais 

                                                             
304 A propósito do princípio da separação de poderes, reproduz-se o escólio de JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO: ―O 
princípio da divisão como forma e meio de limite do poder (divisão de poderes e balanço de poderes) assegura uma medida 
jurídica ao poder do estado e, consequentemente, serve para garantir e proteger a esfera jurídico-subjetiva dos indivíduos e 
evitar a concentração de poder. O princípio da separação na qualidade de princípio positivo assegura uma justa e adequada 
ordenação das funções do estado e, consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas, funções 
e responsabilidades dos órgãos constitucionais de soberania‖ (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 250). 
305 Fazendo referência ao artigo 325 do Código Penal espanhol, que tipifica o delito ecológico em seu país, JOAQUIN 
CUELLO CONTRERAS lança críticamente sua visão sobre o assunto: ―El problema que plantean las llamadas leyes penales 
en blanco reside en que, a veces, la remisión que el CP hace a otra norma jurídica no penal no está contenida en una ley sino 
en una disposición de rango inferior a ley, como p.ej., un reglamento. De esta manera, incorrectamente, bastará que el 
Gobierno, no el Parlamento, cambie el reglamento, para que un comportamiento se convierta en delictivo o deje de serlo‖ (El 
Derecho Penal español, p. 213). Nesse sentido, FRANCISCO MUÑOZ CONDE sustenta que a norma penal em branco 
―supone, muchas veces, una infracción del principio de legalidad y del de la división de poderes estatales que le sirve de base, 
al permitir que el carácter delictivo de una conducta pueda ser determinado por una autoridad que, constitucionalmente, no 

está legitimada por ello‖ (Introducción al Derecho Penal, p. 52). 
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variados entes político-administrativos. Isso porque, conforme se extrai do disposto no caput 

e nos incisos III, VI e VII do artigo 23 da Constituição Federal, compete à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a colocação em prática de políticas públicas 

protetivas do meio ambiente, devendo cada um deles criar a regulamentação administrativa 

necessária a esse fim. Tal emaranhado de portarias, decretos e resoluções vindos de mais de 

uma esfera de poder desemboca na diminuição compreensiva do alcance da norma e na perda 

de efeitos preventivos da pena
306

. 

Nesse contexto, não há como deixar de entrever na realidade que cerca o Direito 

Administrativo Ambiental, do qual se socorre o sistema punitivo, quando abriga nos tipos 

penais a técnica das normas penais em branco, evidente violação ao princípio da taxatividade, 

um dos consectários do princípio da legalidade. De acordo com este princípio, de nada serve a 

satisfação da exigência da reserva legal para a formulação das incriminações, se o tipo penal 

não oferecer aos seus destinatários a exata compreensão dos comportamentos proibidos, 

impedindo que, de forma segura, deles tenham conhecimento; vale sublinhar que a 

determinação do tipo penal funciona não só para atender a razões de segurança jurídica como, 

também, para que finalidades de prevenção geral (positiva e negativa) sejam alcançadas
307

.   

Uma consequência adicional dessa problemática reside nos casos em que a remissão 

contida no tipo penal confia seu complemento a leis cuja competência concorrente fora 

reconhecida pelo texto constitucional. A esse respeito, dispõe expressamente o artigo 24, VI, 

da Constituição Federal que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios legislar concorrentemente sobre a proteção do meio ambiente. Também aqui há o 

                                                             
306 Como pontua SERGIO MOCCIA, leis penais obscuras têm sua eficacia reduzida por dois motivos: porque a agregação de 
consensos em torno dela é prejudicada e porque há a perda de seu poder de intimidação: ―Alrededor de normas oscuras no 
sería posible obtener una agregación de consensos, de la misma manera que, como ya hemos visto, el mismo efecto de 
intimidación no resulta obtenible si la amenaza de la sanción penal no está relacionada con la prohibición de una conducta 
fácilmente individualizable‖ (El Derecho Penal entre ser y valor, p. 126). Além disso, ―una Ley penal que desconociese el 

significado de la tipicidad, que recurriese a términos elásticos, a cláusulas imprecisas y oscuras, que no determinasen con 
exactitud la esfera de lo punible, entraría en conflicto con la Constitución‖ (COBO DEL ROSAL, Manuel; VIVES ANTÓN, 
Tomás S., ob. cit., p. 335). 
307 A dificuldade em conhecer o conteúdo do injusto penal nessas hipóteses atinge não só a generalidade dos indivíduos , 
como também aqueles que tradicionalmente lidam com o ordenamento jurídico-penal (juízes, promotores, advogados), 
trazendo sérios empecilhos à efetivação da norma penal. Apesar de defender, em princípio, a técnica das normas penais em 
branco para determinados setores que são fortemente condicionados por circunstâncias histórico-sociais concretas e cuja 
atividade legislativa é incessante, evitando-se, com isso, a deterioração legislativa da norma penal, FRANCISCO MUÑOZ 

CONDE adverte que ―el uso o abuso de este procedimiento técnico legislativo dificulta extraordinariamente la labor del 
penalista, no sólo porque se ve remitido a ámbitos jurídicos que le son desconocidos, o que, por lo menos, no conoce tanto 
como el penal propiamente dicho, sino también porque el distinto alcance y contenido de la norma penal respecto de la demás 
normas jurídicas producen una discordancia entre las propias normas penales, que no ayuda en absoluto a la certeza y 
seguridad jurídicas‖ (Ob. cit., p. 52). ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA também fornece sua contribuição ao 
debate deste tema: ―Pero incluso quienes estiman no vulnerada la reserva constitucional a favor de la exclusiva competencia 
del Estado, plantean la posible violación del principio constitucional de igualdad, por el muy distinto contenido de la 
regulación de la materia en las diversas Comunidades Autónomas. Cabe no sea delito en una Comunidad lo que es delito en 

otras‖ (Ob. cit., p. 420). 
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risco de ineficácia da norma penal, pelos mesmos motivos acima apontados, porquanto poderá 

haver mais de uma lei ambiental a reger a matéria, além de existir a possibilidade de 

infringência ao princípio da igualdade, pois ―aquilo que se passa a considerar constitutivo de 

delito em determinado local, pode não ser em outro‖
308

, resultando injusto que determinadas 

pessoas sejam punidas, enquanto outras não, em virtude unicamente do local em que vivem. 

Seguindo essa linha de raciocínio, constata-se que o modelo plúrimo de fontes 

regulamentares e legislativas em matéria ambiental consagrado pelo legislador constituinte 

impede a exata determinação remissiva contida na norma penal em branco, que define um 

ilícito-típico ambiental
309

, e põe dúvidas a respeito da fixação da autoridade competente para 

complementar o tipo legal de crime, podendo haver, ainda, normatividades contraditórias e 

incompatíveis entre si sobre um mesmo assunto, em evidente descompasso com os princípios 

da legalidade e da igualdade
310

.    

Por outro lado, um natural corolário da exigência de que as normas penais em branco 

façam remissão a normas complementares determinadas é que a instância normativa que 

assumirá a responsabilidade por integrar o tipo penal em branco possa se impor coativamente 

sobre todo o território brasileiro. Citando ENRIQUE CURY (Contribución al estudio de las 

leyes penales en blanco), que erige como requisito indispensável da técnica da norma penal 

em branco que a autoridade a quem se dirige a remissão tenha validade em todo o território 

nacional, PABLO RODRIGO ALFLEN DA SILVA sustenta que, se houver a concessão legal 

―de preencher o branco a organismos administrativos ou legislativos regionais, a lei 

surpreenderia os cidadãos de modo inaceitável, pois resultaria na situação extraordinária de 

que em certos lugares do país considera-se delito o que em outro não é e vice-versa‖
311

. 

                                                             
308 PABLO RODRIGO ALFLEN DA SILVA chama atenção a esse aspecto e ilustra seu ponto de vista com a incriminação 
contida no artigo 62 da Lei 9.605/98: ―Outro problema de grande dimensão surge quando a remissão da lei penal recai sobre 
uma matéria (por exemplo, sanitária, ambiental ou tributária) sobre a qual a própria Constituição Federal atribui aos Estados  

competência para legislar (hipótese de concorrência legislativa do art. 24 da CF/88), pois pela legislação emanada desta – não 
estabelecerá crimes, mas –, ainda que individualizando a matéria de proibição, o que pode ocorrer como conseqüência é que 
aquilo que se passa a considerar constitutivo de delito em determinado local, pode não ser em outro, o que representa uma 
típica via anti-garantista‖ (Ob. cit., p. 142).  
309 Acerca da exigência de determinação das remissões contidas nas normas penais em branco, aduz PABLO RODRIGO 
ALFLEN DA SILVA que ―a lei penal em branco deve remeter-se a normas de complementação determinadas, e não a uma 
regulamentação completa de extensão variável. Pois somente desta maneira o tipo de injusto fica suficientemente 
determinado e, por conseqüência, cumpre-se a função de garantia da lei penal como decorrência do princípio da legalidade‖ 

(Idem, p. 155). 
310 Em sentido próximo ao do texto, ENRIQUE BACIGALUPO, ao tratar das leis penais em branco à luz do quadro jurídico-
constitucional da Espanha, questiona a validade de complementos à normativa penal oriundos de Comunidades Autônomas e 
de Ordenações Municipais que estabeleçam limitações a direitos fundamentais: ―¿Bajo qué condiciones una norma sin  
jerarquía legal (leyes de comunidades autónomas, reglamentos, ordenanzas municipales) pueden complementar una ley penal 
em blanco? Si se trata de leyes de las comunidades autónomas, reglamentos, etc. que contienen normas que afectan derechos 
fundamentales, tales mandatos y prohibiciones deberán tener su fundamento en una ley orgánica‖ (Principios 
constitucionales de derecho penal, p. 102).  
311 Ob. cit., p. 61. 
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Em abono à tese sustentada por aqueles que não infirmam a constitucionalidade da 

norma penal em branco, diz-se que é suficiente a descrição no tipo penal do ―núcleo 

fundamental da proibição‖ e que a dinamicidade/mutabilidade das matérias envolvidas e as 

relações sociais típicas das sociedades pós-industriais tornam necessário o recurso a essa 

técnica legislativa.  

Todavia, em primeiro lugar peca esse raciocínio por sua indeterminação, visto que ela 

não traz os elementos necessários a identificar os pressupostos essenciais que devem estar 

presentes no tipo penal e por transformar o problema em uma questão de ponderação, já que 

razões utilitárias conformam esse inteligir, como critérios de economia legislativa e 

flexibilização da lei para sua melhor adequação ao mudar dos acontecimentos, olvidando-se a 

feição de barreira deontológica assumida pelo princípio da legalidade
312

.  

Em segundo lugar, a tantas vezes repetida – e divulgada – incapacidade do sistema 

punitivo de absorver tempestivamente as céleres mudanças ditadas por circunstâncias 

histórico-sociais, argumento comumente utilizado a favor do emprego das normas penais em 

branco, consubstancia quadro fático que, em lugar de fortalecer a legitimidade desse 

expediente legislativo, deslegitima-o, na medida que desnuda a inconveniência de se buscar a 

constante adaptação da normatividade penal por instrumentos infra-legais, pondo em dúvida 

sua vocação preventiva para impedir comportamentos socialmente nocivos
313

. 

Por fim, há de se ter conta que o princípio da legalidade constitui um postulado de 

segurança jurídica, desde há muito reconhecido como uma indiscutível conquista histórica em 

favor dos direitos humanos e uma tradicional garantia de contenção do indevido avanço do 

Estado no exercício do jus puniendi, de tal maneira que quanto menor for à obediência a ele 

em maior medida será afetado o direito à liberdade dos indivíduos. Assim, deve-se levar em 

                                                             
312 GRECO, Luís, ob. cit., p. 166. 
313 Nesse sentido, a doutrina de ANDREI ZENKNER SCHMIDT: ―Em nome do ideal da segurança jurídica, se o Direito 
Penal não possui a capacidade de previsibilidade das variantes dos comportamentos humanos, é sinal de que não é ele o 
mecanismo eficaz para combater esse tipo de desvio social. A impossibilidade de o legislador delimitar a priori o núcleo da 
conduta punível evidencia que a lei não desenvolverá uma efetiva prevenção, visto que novas e novas condutas irão cada vez 
mais surgindo, obrigando, pois, a edição de novas e mais novas regulamentações‖ (Ob. cit., p. 159). JUAREZ CIRINO DOS 

SANTOS também adota posicionamento crítico sobre o tema: ―As leis penais em branco exprimem a tendência moderna de 
administrativização do Direito Penal, com transferência de poderes punitivos a funcionários do Poder Executivo ou a 
modalidades inferiores de atos normativos (Decreto, Resolução etc.), com os seguintes problemas: a) primeiro, um problema 
político: a transferência da competência legislativa de definição de crimes para o Poder Executivo ou para níveis inferiores de 
atos legislativos infringe o princípio da legalidade, como afirma um setor avançado da literatura penal – afinal, o emprego 
instrumental do Direito Penal para realizar políticas públicas emergênciais é inconstitucional; b) segundo, um problema 
prático: decidir se o complemento posterior favorável ao autor (por exemplo, a doença foi excluída do catálogo) é retroativo 
ao fato realizado na vigência de complemento anterior prejudicial ao autor (na época do fato, a doença constava do 

catálogo)‖ (Direito Penal, p. 50).  
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linha de consideração que ―a dinamicidade das relações sociais não pode fundamentar o uso 

de um Direito Penal autoritário e impreciso‖
314

.   

Dessa forma, o modelo da acessoriedade ao Direito Administrativo comporta 

problemas de difícil solução e nesse eixo temático entroncam-se questões ligadas a garantias 

clássicas reconhecidas por um Direito Penal próprio de um Estado de Direito. Em última 

análise, ela traz consigo o perigo de deslegalização do tipo penal e sua apropriação por 

autoridades administrativas
315

 e tem por consequência, ainda, a diminuição da visibilidade do 

ilícito-típico
316

, uma vez que a ocorrência do crime passa a depender mais da Administração e 

menos do julgador. 

Finalmente, tem-se a acessoriedade ao ato administrativo como terceira e última forma 

de integração ou preenchimento de tipos penais incompletos que carecem de complementação 

pelo Direito Administrativo. Essa espécie de acessoriedade administrativa aparece nos tipos 

penais ambientais por meio de expressões como, por exemplo, ―sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida‖ (artigo 29, 

caput, da Lei 9.605/98) ou ―sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com 

a concedida‖ (artigo 64 da Lei 9.605/98), revelando que a tipicidade penal dependerá da 

circunstância de a Administração Pública, por meio de seus funcionários, ter se manifestado 

acerca do início das atividades de uma determinada conduta prejudicial ao meio ambiente.  

Portanto, será indispensável um juízo prévio de adequação formulado pelas 

autoridades competentes da conduta do indivíduo aos padrões normativo-ambientais, a fim de 

que o beneficiário da autorização estatal possa se comportar em conformidade com a ordem 

legal, sem que seja perturbado em sua legítima esfera de direitos, visto que o Estado não 

poderá ameaçá-lo penalmente, se antes lhe outorgou formalmente um certificado de 

                                                             
314 SCHMIDT, Andrei Zenkner, ob. cit., p. 159. DANI RUDNICKI e SALO DE CARVALHO, após exporem as vantagens 
apontadas pela doutrina a respeito do emprego das normas penais em branco, manifestam posição crítica quanto ao tema: 
―Todavia, cremos serem maiores — e extremamente perigosas — as desvantagens proporcionadas por esta técnica. A um, 
devido ao fato de que ofende o princípio da legalidade (em sentido amplo e estrito) dos delitos e das penas. A conseqüência é 
a inconstitucionalidade tanto formal quanto material do dispositivo. O segundo problema é de ofensa ao princípio 
constitucional da divisão dos poderes — pelo qual é reservado ao Legislativo a definição das infrações penais. Além disso, a 
norma penal em branco cerceia o princípio da taxatividade (legalidade estrita) porque é difusa e imprecisa‖ (Política de tutela 

ambiental: proposta de debate ao texto de Bechara, p. 15). 
315 Conforme a doutrina de PAULO DE SOUSA MENDES, a acessoriedade administrativa pode trazer o risco da 
deslegalização do tipo penal: ―Por outro lado, a previsão legal do crime de poluição comporta ainda uma deslegalização da 
matéria da incriminação e a adjudicação de competência penalizadora a entidades administrativas, em flagrante violação da 
garantia da reserva de lei (inconstitucionalidade orgânica)‖ (Ob. cit., p. 153).    
316 A respeito da perda de visibilidade do ilícito penal, a doutrina de WINFRIED HASSEMER: ―Na minha maneira de ver, a 
acessoriedade administrativa faz com que o ilícito penal deixe de ser visível. Na prática, a matéria da ilicitude penal passa  a 
ser objeto de negociação direta entre a Administração e o potencial infrator. Com isto, o direito penal perde credibilidade 

para a generalidade dos cidadãos‖ (Ob. cit., p. 32). 



104 
 

legalidade de seu atuar
317

. Caso não tenha o indivíduo obtido a autorização administrativa, ou 

sequer a tenha solicitado aos órgãos públicos, ou, ainda, tenha extrapolado os limites 

circunscritos pelo ato administrativo autorizador, ele poderá incorrer nas elementares típicas 

de um ilícito penal-ambiental que tenha como pressuposto precisamente a transgressão à 

normas administrativas decorrente da inexistência de um ato administrativo permissivo ou da 

desobediência a este, uma vez que o risco que criou ao meio ambiente não poderá ser 

considerado permitido
318

.   

Trata-se, em verdade, da espécie de acessoriedade administrativa mais 

problemática
319

, porque aqui se agudiza a questão da transferência de poderes à 

Administração para demarcar o campo do punível. De fato, se na acessoriedade normativa ou 

ao Direito Administrativo essa delegação de poderes já encontra sérios obstáculos dogmáticos 

e de legitimidade, em virtude do princípio da legalidade figurar como pilar central de 

contenção da incidência jurídico-penal, na acessoriedade ao ato administrativo essa situação é 

levada ao extremo, considerando-se que a fonte da qual emana a complementação do tipo 

legal de crime é ainda mais precária, ―porque aqui se estaria conferindo a um funcionário 

qualquer o poder de declarar punível determinada conduta‖
320

.       

Deve-se chamar a atenção também à particularidade de que, nos atos administrativos 

concretos e individualizados expedidos pela Administração Pública, por lidar esta com a 

preservação e promoção dos mais altos e importantes interesses, de natureza pública e social, 

o trabalho da autoridade competente não se esgota unicamente na análise de aspectos legais 

da atividade que será desenvolvida pelo particular, caso se conceda a autorização, senão que 

também tem por base decisória elementos conexiados à oportunidade e conveniência da 

implementação desta atividade. Além disso, o material dogmático sobre o qual se debruça o 

                                                             
317 Essa forma de argumentar aproxima-se do conteúdo essencial do conceito de tipicidade conglobante criado por EUGENIO 
RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI: ―Esta ordem mínima, que as normas devem guardar entre si, 

impede que uma norma proíba o que a outra ordena, como também impede que uma norma proíba o que a outra fomenta. A 
lógica mais elementar nos diz que o tipo não pode proibir o que o direito ordena e nem o que ele fomenta‖ (Manual de 
Direito Penal brasileiro, p. 396). Em virtude da coerência interna do ordenamento jurídico-penal e da proibição de 
contradição entre si das normas penais, ―o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal, mas que exige um 
outro passo, que é a comprovação da tipicidade conglobante, consistente na averiguação da proibição através da indagação do 
alcance proibitivo da norma, não considerada isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa. A tipicidade conglobante 
é um corretivo da tipicidade legal, posto que pode excluir do âmbito do típico aquelas condutas que aparentemente estão 
proibidas‖ (Ibidem). 
318 Diz-se que ele poderá incorrer em um tipo penal ambiental, porque valem aqui também as ponderações feitas ao ensejo da 
análise do modelo de dependência relativa de que é necessário, para além da transgressão à normativa administrativa, uma 
significativa lesão ao bem jurídico ambiental. Inexistente esta, não deverá haver intervenção penal, caso contrário, estar -se-á 
diante de criminalização da mera desobediência administrativa. 
319 Como reconhece PETER-ALEXIS ALBRECHT, ―en este ámbito, el Derecho penal no sólo está atado a las prescripciones 
del Derecho administrativo, es decir, a disposiciones técnicas, determinación de valores límite, etc., sino que, además, la 
cuestión de la accesoriedad del Derecho administrativo, ya de por sí conflictiva, se acentúa con la problemática de la 
acessoriedad del acto administrativo‖ (Ob. cit., p. 515). 
320 GRECO, Luís, ob. cit., p. 163. 
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administrador contém uma série de conceitos indeterminados e elásticos, típicos do Direito 

Administrativo, dotando de flexibilidade o rigorismo característico do primado da legalidade 

na efetivação das normas administrativas e na fiscalização de atividades nocivas a um meio 

ambiente sadio. 

Nesse contexto, verifica-se que esse modo de concretização normativa possibilita uma 

atuação administrativa acentuadamente consensual em sua execução, por vezes, e 

discricionariamente tolerante, por outras, conferindo à Administração grande poder de seleção 

de condutas lesivas ao meio ambiente
321

, pois é ela a responsável por definir quem e de que 

maneira poderá explorar os recursos naturais à luz de elementos vagos e fluidos, contrastando 

com a sólida estrutura de que se reveste o ordenamento penal, que tem por regra a incidência 

inderrogável e obrigatória de seus comandos nas hipóteses de afetação significativa do bem 

jurídico protegido, voltado à persecução de finalidades preventivas que dependem de uma 

aplicação previsível e linear para a obtenção destas. Tais critérios administrativos reveladores, 

da maneira como atuam as autoridades administrativas, demonstram o perigo que a 

acessoriedade ao ato administrativo pode trazer a uma aplicação desigual do Direito Penal, 

perdendo este em prestígio perante os indivíduos.  

De igual maneira ao que ocorre na técnica de complementação normativo-

administrativa do tipo penal, aqui persistem, até mesmo com maior intensidade, os problemas 

relativos à apropriação por parte da Administração do poder de definir o conteúdo do injusto 

penal e à perda de visibilidade do ilícito penal, que já não é descortinado e reconhecível com a 

atuação isolada do julgador, mas antes depende da análise de uma precedente manifestação 

administrativa
322

. Também na acessoriedade ao ato administrativo concorre o problema da 

pluralidade de competências em matéria ambiental, podendo não raro haver conflitos ―entre 

órgãos ambientais de diferentes entes da federação, sendo comum a expedição de licenças por 

um órgão que, posteriormente, vêm a ser contestadas por outro‖
323

.  

Como antes adiantado, a introdução no sistema punitivo de estruturas pertencentes ao 

Direito Administrativo e a dependência do tipo legal de crime a complementos 

individualizados, concretizados por meio de atos administrativos, implica uma série de 

                                                             
321 Sobre esse aspecto, assim se manifesta GUILHERME DE GOUVÊA FIGUEIREDO: ―A conseqüência de tudo isso é a 
não aplicação das normas penais em casos em que, à obviedade, a sanção penal deveria ser imposta. Ainda mais, identifica-
se por parte dos órgãos administrativos um ‗poder de seleção‘, muitas vezes não muito criterioso, que leva o poder 
administrativo a fiscalizar casos sem muita gravidade, enquanto as condutas efetivamente prejudiciais ao equilíbrio ambiental 
acabam por ser toleradas‖ (Ob. cit., p. 209). 
322 Fizemos referência a esses aspectos nas notas 46 e 47. 
323 COSTA, Helena Regina Logo da, ob. cit., p. 76.  
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problemas jurídico-dogmáticos, todos ligados ao modo de expressão do atuar administrativo, 

o que confirma a centralidade do administrador na determinação do injusto penal nesta técnica 

legislativa e o enfraquecimento do poder do julgador de reconhecer uma determinada conduta 

como criminosa. 

Outra questão que se coloca no enfrentamento dos nódulos problemáticos e que suscita 

a acessoriedade ao ato administrativo é a de saber se deve ser punido criminalmente aquele 

que, a despeito de possuir uma autorização administrativa para exercer uma atividade lesiva 

ao meio ambiente, produz relevantes prejuízos a esse bem jurídico. Nos casos em que a 

atuação do particular se pautou pela estrita obediência aos termos da autorização 

administrativa, seu comportamento criou um risco permitido e a imputação ao tipo objetivo, 

com isso, deve ser excluída, evitando-se a quebra de unidade do ordenamento jurídico e a 

produção de decisões estatais contraditórias
324

.  

Tais aspectos já foram antecipados ao longo deste capítulo e, como se vê, eles 

remetem ao plano da eficácia do ato administrativo autorizador, diretamente responsável por 

tornar conformes à ordem legal atividades nocivas ao meio ambiente praticadas pelos 

particulares. Protege-se, assim, a confiança que o particular alimenta nas manifestações 

administrativas, regida que é a Administração Pública pelo princípio da legalidade, ex vi do 

disposto no caput do artigo 37 da Lei Maior, presumindo-se, assim, a conformidade legal de 

seus atos, e dá-se também concretude às necessidades de desenvolvimento econômico-social, 

que, como visto, impedem uma proteção absoluta do meio ambiente; ainda, há neste modo de 

pensar, é bem de ver, franco respeito à subsidiariedade do Direito Penal, uma vez que se 

exclui a intervenção penal por se entender suficiente e eficaz a forma como o Direito 

Administrativo regulou a questão.  

Todavia, situação diversa ocorre, se a autorização administrativa foi concedida em 

desconformidade com o ordenamento jurídico. De que maneira deve o magistrado proceder, 

quando se depara com uma conduta lesiva ao meio ambiente cuja execução fora autorizada 

por um ato administrativo ilícito? Pode o particular ser desobrigado de cumprir qualquer 

sanção penal, mesmo na hipótese de praticar condutas ofensivas ao meio ambiente amparadas 

                                                             
324 Conclusão arrimada na doutrina de GÜNTER HEINE: ―Sin embargo, el Derecho penal tampoco puede olvidarse del 
ordenamiento jurídico-administrativo del medio ambiente. Así, las respectivas autoridades administrativas en la materia 
pueden permitir acciones perjudiciales para éste, en forma de emisiones o inmisiones, con lo cual este comportamiento estará 
jurídico-penalmente permitido (…) De esta forma, se garantiza una coordinación no contradictoria de las decisiones del 

Derecho administrativo con el Derecho penal‖ (Ob. cit., p. 296).  
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por autorizações administrativas ilegais? O ato administrativo é capaz de produzir efeitos 

jurídicos ainda que seu processo de criação contenha alguma ilegalidade?  

A resposta mais adequada a esses questionamentos parece ser a que empresta efeitos 

jurídicos ao ato administrativo até que sobrevenha sua invalidação, afastando-se a 

possibilidade de censurar penalmente o particular beneficiário da autorização, posto que tenha 

sido ela emitida ilegalmente. Para além de essa posição encontrar sólida base teórica na 

doutrina administrativa, que considera os atos inválidos – tanto quanto os legais – eficazes e 

produtores de todos seus efeitos jurídicos, desde que não sejam cassados judicial ou 

administrativamente, o acerto deste entendimento radica especialmente no dever da ordem 

jurídica de proteger a confiança que o particular deposita na legalidade dos atos advindos da 

Administração, sobretudo porque esta, por força de imperativo constitucional, deve agir de 

acordo com os padrões legais, sentimento que perdurará até que advenha o efetivo rechaço do 

ato autorizador.  

De fato, será vedado ao particular prosseguir impunemente degradando o meio 

ambiente após o reconhecimento inequívoco da ilicitude da autorização administrativa de que 

foi beneficiário, porque não se poderá nessa hipótese dar abrigo legal ao comportamento de 

quem sabe estar atuando em contrariedade ao ordenamento jurídico, faltando-lhe boa-fé, 

portanto, elemento imaterial indispensável à elevação da confiança a motivo de exclusão do 

ilícito-típico ambiental
325

.   

A construção deste entendimento aponta já para o caminho a ser trilhado na hipótese 

de ter a autorização administrativa sido concedida mediante o emprego de fraude, engano, 

suborno ou ameaça à autoridade administrativa, configurando-se evidente abuso de direito. 

Comprovada qualquer uma das tentativas de macular a higidez do ato administrativo, a 

consequência será a desconsideração jurídica do ato autorizador e a sua inaptidão para operar 

como fundamento para afastar a intervenção penal, pois não poderá o indivíduo se beneficiar 

                                                             
325 BERND SCHÜNEMANN sustenta entendimento destoante da opinião majoritária neste assunto, porque, para ele, o 

Direito Penal deve ser liberado do pensamento de Direito Público que autoriza a produção de efeitos jurídicos justificantes ou 
excludentes da tipicidade a atos administrativos inválidos ―debido a que la Administración está supeditada al legislador que 
ha definido legalmente el bien jurídico ecológico y su ámbito de protección, no puede disponer del bien jurídico, sino que, de 
hecho, sólo puede ser partícipe de su violación a través de una autorización ilegal‖, razão pela qual ―el abandono de los 
bienes ecológicos por parte de la Administración, que se lleva a cabo infringiendo la ley, no puede ser materialmente lícito‖ 
(Ob. cit., p. 321). Ainda assim, mesmo defendendo que a justiça criminal deva ter a possibilidade de realizar o controle de 
atos permissivos ilegais, o autor entende que três espécies de intereses não podem ser ignorados: ―la transparencia del 
procedimiento, la protección de la buena fe del solicitante y la cuestión de la indemnización en caso de una deficiencia 

provocada por la autoridad, no por el solicitante de la autorización‖ (Idem, p. 322). 



108 
 

de sua própria conduta ilícita
326

. Ao contrário dos atos autorizadores ilícitos, em que o erro 

parte exclusivamente da Administração, não se podendo imputá-lo ao indivíduo, nos atos 

administrativos expedidos com abuso de direito, a manifestação estatal contrasta com o 

interesse público na preservação do meio ambiente, em função da atuação ao arrepio da lei do 

indivíduo.     

Insere-se, também, no conjunto dos problemas jurídico-dogmáticos originados da 

acessoriedade ao ato administrativo a temática pertinente aos atos proibitivos ilícitos. Trata-se 

de atos que proíbem uma determinada atividade lesiva ao meio ambiente, como a pesca em 

período proibido ou em local interditado pelo órgão competente (artigo 34, caput, da Lei 

9.605/98). Revelada a ilicitude do ato administrativo proibitivo e, por consequência, afastado 

o impedimento que nele contém, remanesce a preocupação acerca da punibilidade das 

condutas consumadas durante sua vigência. Compartilha-se da posição doutrinária que 

defende a vinculação do particular somente a atos proibitivos materialmente lícitos, sob pena 

de a sanção penal recair sobre comportamentos que representam mera desobediência 

administrativa
327

.    

Outro relevante ponto problemático a ser debatido consiste naqueles casos em que o 

particular pratica uma determinada conduta de forma não autorizada pela Administração, mas 

a concessão do ato administrativo seria provável, caso ele a requeresse formalmente, pois 

atende às exigências legais para o regular exercício de sua atividade. Há situações, ainda, em 

que o pedido de autorização fora formulado pelo particular, que não obteve uma pronta e 

rápida resposta do Poder Público, mas que, assim mesmo, deu início às suas atividades. 

Coloca-se, nesse ponto, a seguinte indagação: ao particular que atua sem autorização 

administrativa é possível excluir a sanção penal, se ficar provado que preenche todos os 

requisitos legais para exercer sua atividade e, portanto, tem plenas condições de obter o ato 

administrativo autorizador?  

O entendimento prevalecente na solução desses casos é o que aponta para a 

responsabilidade penal do indivíduo, independentemente de preencher os requisitos legais 

necessários à conquista da autorização administrativa, porque a concretização de sua conduta, 

                                                             
326 Nesse sentido, a doutrina de LUÍS GRECO: ―Digamos agora que o vício de legalidade do ato autorizativo tenha sido 
provocado pela própria conduta do particular, que enganou o funcionário (por ex., contando-lhe fatos que o fariam supor 
competente), corrompendo-o, ou agindo com ele coludido, ou aproveitando-se de seu erro. Nestes chamados casos de abuso 
de direito propõe-se uma restrição à eficácia dos atos autorizativos viciados, com base no tradicional fundamento de ninguém 
pode beneficiar-se da própria torpeza‖ (Ob. cit., p. 175). 
327 Idem, p. 182. 
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que não veio acompanhada de uma manifestação favorável da Administração, configura, sem 

dúvida, um ilícito-típico ambiental. 

Todavia, tendo como certa a premissa de que o Direito Penal não deve se ocupar 

exclusivamente com a proteção de funções administrativas de tutela do meio ambiente, 

censurando meras desobediências à normatividade administrativa, o enquadramento jurídico 

da questão em foco admite solução diversa. A alternativa ao entendimento predominante 

consiste em levar-se em conta para o juízo de verificação da tipicidade penal a natureza 

jurídica do ato administrativo autorizador, que pode ser de duas ordens: discricionária ou 

vinculada, considerando-se válida a intervenção penal apenas se for discricionária a 

competência administrativa de concessão da autorização. 

O fundamento essencial que sustenta essa conclusão radica na impossibilidade de se 

transferir ao particular a faculdade de decidir a respeito do mérito do ato administrativo 

autorizador de natureza discricionária, quando se sabe que cabe exclusivamente à 

Administração avaliar dentro de critérios de oportunidade e conveniência, se emitirá, ou não, 

o ato administrativo. Na hipótese deste ser daqueles de competência vinculada, preenchidas as 

formalidades legais pertinentes, descabe ao administrador público proceder a qualquer análise 

que extravase aspectos relacionados à adequação legal da atividade, sendo de rigor a 

permissão administrativa requerida pelo particular interessado, de maneira que a incidência da 

sanção penal atenderia somente escopos formais de índole administrativa e seria a intervenção 

penal, portanto, iníqua
328

.   

Por fim, põe-se como nódulo problemático derradeiro a questão relativa à 

possibilidade de afastamento da incidência do Direito Penal Ambiental naquelas hipóteses em 

que os agentes administrativos, pública e notoriamente, toleram determinadas práticas lesivas 

ao meio ambiente
329

. Em outras palavras, a tolerância da Administração tem aptidão para 

servir de fundamento à exclusão da intervenção penal? Sua inação – positiva ou negativa – é 

apta a gerar efeitos jurídicos, em especial a rejeição do injusto penal? 

                                                             
328 Nesse sentido, a doutrina de LUÍS GRECO: ―Uma forte doutrina minoritária diferencia entre atos não concedidos dentro 
do espaço de discricionariedade da administração e atos não concedidos em violação de competência vinculada. Diz-se que 
apenas no primeiro grupo de casos são válidos os argumentos da doutrina dominante. Já quando o ato autorizativo deixa de 

ser concedido apesar de a sua concessão consistir em ato vinculado, seria um mero formalismo considerar injusto penal algo 
que, materialmente, não é mais que uma desobediência‖ (Idem, pp. 184-5). O autor, porém, expressa que nem a todos os 
casos de atos vinculados deve ser aplicado esse entendimento. Faz a ressalva para aquelas hipóteses em que é evidente a 
destacada importância do bem jurídico ambiental, de maneira que não só o bem jurídico-penal-ambiental-final deve ser 
tutelado como, também, o bem jurídico intermediário consubstanciado na competência decisória da administração (Idem, p. 
186). 
329 De acordo com GÜNTER HEINE, a tolerância da Administração ―se pone de manifiesto cuando las autoridades 
administrativas del medio ambiente, durante un cierto período y pese a tener facultades para hacerlo, no intervienen contra 

situaciones no autorizadas y consecuentemente antijurídicas‖ (Ob. cit., p. 311). 
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As perguntas têm relevo e ganham sentido quando se concretiza a reflexão de que a 

ausência de atuação da Administração Pública com vistas a impedir a continuidade de 

condutas responsáveis pela degradação do meio ambiente pode incutir no particular a 

sensação de que não age em desconformidade com a normativa administrativa. Realmente, 

como se há de presumir a legalidade da atuação administrativa, à luz da imposição 

constitucional deste princípio aos comportamentos jurídico-administrativos, não é 

desarrazoado supor que a inércia da Administração está a conferir efeitos legalizadores à 

atividade do particular
330

.  

Poder-se-ia dizer que a tolerância administrativa nada mais é que um fato destituído de 

qualquer pertinência jurídica, aí incluída a inviabilidade de autorizar a prática de uma 

atividade administrativa que dependa de ato formal expresso da Administração. Todavia, esse 

entendimento desconhece que um tal padrão de comportamento advindo dos órgãos públicos 

voltados à tutela ambiental estabelece uma linearidade de atuação administrativa, transmitindo 

implicitamente ao particular a mensagem de que sua conduta não sofrerá embaraços por parte 

do Estado, por força do relevante lapso temporal transcorrido desde o início da atividade e dos 

ganhos socioeconômicos dela originados. 

Por outro lado, a inação prolongada da Administração na vigilância de uma 

determinada atividade lesiva ao meio ambiente, estando ela absolutamente informada de sua 

existência, fornece ao particular o substrato necessário para que confie na conformidade legal 

de sua conduta
331

. Além disso, a intervenção penal no caso de demonstrada a tolerância da 

Administração consubstancia verdadeira contradição de medidas estatais, tornando-se tais 

manifestações imprevisíveis e contrárias a um Estado de Direito, assegurador do princípio da 

segurança jurídica.   
 

 

 

 

                                                             
330 Como sinaliza nesse sentido LUÍS GRECO: ―A administração se apresenta publicamente como vinculada ao princípio da 
legalidade, e os cidadãos podem confiar em que a administração atua segundo a lei. Em razão disso, tem o particular em 
certos casos o direito de supor que a atitude da administração de tolerar sua atuação seja uma atitude conforme à lei, que só 
poderia ser assumida se também ele, particular, estivesse agindo em conformidade com a lei‖ (Ob. cit., p. 190). 
331 Nesse particular, GÜNTER HEINE entende válida a produção de efeitos jurídicos apenas se a tolerância administrativa 
tiver função equivalente à das autorizações formais, isto é, o efeito legalizador deve decorrer tanto do silêncio da 
Administração como da abertura de procedimento administrativo no seio do qual se decida e se documente a decisão de não 
intervir para fazer cessar a atividade nociva ao meio ambiente, falando o autor em uma ―decisão de tolerância‖ (Ob. cit., p. 

313). 
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3.3. A proteção penal do meio ambiente e a técnica dos crimes de perigo  

 

Já se demonstrou no curso deste trabalho que não há dúvida acerca da validade 

substancial da tutela penal ambiental, extraindo o legislador ordinário do Texto Maior a 

legitimidade necessária para incriminar condutas lesivas ao meio ambiente, isto é, emana da 

Constituição Federal a fonte material indispensável ao reconhecimento da dignidade penal do 

meio ambiente (artigo 225). Mais intensa, porém, é a discussão relativa às técnicas de tutela 

de que se pode valer o legislador penal para concretizar esta proteção
332

, pondo-se doravante a 

análise dos crimes de perigo, de uso recorrente na normatividade penal ambiental. 

É pertinente observar que há estruturas delitivas variadas e a adoção de cada uma delas 

estará relacionada com o grau de afetação do bem jurídico-penalmente protegido. Significa 

dizer que se deve conferir a um determinado bem jurídico a técnica de tutela mais adequada a 

impedir seu abalo, protegendo-o por meio da materialização legislativa de crimes de dano ou 

de perigo (concreto ou abstrato), ou por ambas conjuntamente, a depender de sua importância 

para o convívio social. Tome-se como exemplo a proteção penal que se confere à vida, bem 

jurídico da mais alta relevância: sua afetação pode dar-se tanto pela concretização de um 

crime de dano (artigo 121 do Código Penal) como por um crime de perigo concreto (artigo 

132 do Código Penal) ou, ainda, pela realização de um crime de perigo abstrato (artigo 137 do 

Código Penal). 

Trata-se, pois, os bens jurídico-penalmente protegidos e as estruturas delitivas de 

coisas diversas, e que, por isso mesmo, não se deve confundi-las. O bem jurídico constitui o 

suporte material de validade de uma incriminação; é a partir dele que o legislador construirá 

legitimamente o processo de criminalização primária. Depois de reconhecer a dignidade e a 

carência de tutela penal de um bem jurídico, depara o legislador com a difícil tarefa 

consistente na efetividade desta proteção, selecionando os meios necessários, adequados e 

proporcionais a essa finalidade
333

. 

                                                             
332 Nesse sentido, a doutrina de FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA: ―E indiscutível é a dignidade axiológica do meio ambiente 
em servir de base a proibições de natureza penal, respaldada, no Brasil, inclusive mediante expressa previsão constitucional 
(art. 225 da CF-1988). O problema não está tanto na interrogação acerca da existência de um bem jurídico legítimo na base 
da incriminação, senão na forma como é proposta a tutela desse valor‖ (Aproximações à teoria da exclusiva proteção de bens 
jurídicos no direito penal contemporâneo, pp. 23-4). 
333 A pergunta sobre o que se deve proteger, atinente à escolha dos bens jurídicos dignos de tutela penal, diverge, portanto, do 
problema relativo a como protegê-los, de acordo com a doutrina de LUÍS GRECO: ―Ao tratar do bem jurídico, está-se diante 
da pergunta: o que proteger? Ao tratar da estrutura do delito, o problema já não mais o que proteger, e sim: como 

proteger?‖ (Modernização do Direito Penal, bens jurídicos coletivos e crimes de perigo abstrato, p. 97). 
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A maneira como o legislador definirá esta proteção estará ligada ao grau de tolerância 

social de um comportamento e à nocividade por ele representada ao bem jurídico-penal 

protegido, atentando-se também ao resguardo dos princípios da liberdade e da dignidade da 

pessoa humana, os quais impedem o estrangulamento a qualquer custo dos espaços livres de 

atuação dos indivíduos. Será necessário conciliar, assim, demandas de prevenção criminal 

com a inafastável exigência de proteção dos direitos e garantias individuais.    

A partir dessas considerações já é possível estabelecer uma relação entre a estrutura 

delitiva abrigada em um tipo legal de crime e o grau de vulneração que ela implica ao bem 

jurídico, e, também será válido afirmar, conforme a espécie delitiva eleita pelo legislador, 

conceder-se-á maior margem de liberdade ao indivíduo, ou esta será limitada com mais 

veemência. O âmbito em que se insere a liberdade dos indivíduos será ponderado, portanto, 

com o dever estatal de tutela de bens jurídicos, de maneira que é lícito ao legislador 

estabelecer diferentes estágios de proteção destes, tomando-se como referência essencial as 

ofensas contra eles dirigidas
334

. 

Cumpre, agora, especificar as estruturas delitivas existentes e o impacto que elas 

trazem ao bem jurídico protegido, para que se possa ingressar na temática relativa aos crimes 

de perigo e os correlatos problemas jurídico-dogmáticos que eles comportam.   

O crime de dano constitui uma tradicional estrutura delitiva e sua consagração remete 

à emergência do Estado Liberal, marco histórico em que se estabeleceu que a sanção penal só 

pode ser legitimamente imposta, se a conduta criminosa for capaz de produzir um dano ao 

bem jurídico protegido, centrado que era o sistema punitivo no desvalor do resultado
335

. 

Configura-se esta espécie delitiva naqueles casos em que o juízo de tipicidade penal vindica 

que a conduta projete um dano imediato ao bem jurídico protegido, prejudicando, destruindo 

ou inutilizando o objeto material do crime, motivo por que nela se contém ―a mais séria 

intensidade danosa infligida a um dado bem jurídico‖
336

. Vê-se, assim, que os crimes de dano 

reclamam uma afetação maior do bem jurídico que a incriminação visa proteger, acarretando 

a este uma lesão relevante
337

.  

                                                             
334 A respeito da tensão entre direitos fundamentais e o alargamento da proteção dos bens jurídicos, JOSÉ FRANCISCO DE 
FARIA COSTA manifesta sua preocupação quanto aos limites legítimos de atuação do poder de punir do Estado: ―Até onde 
pode ir, legitimamente, o alargamento do campo de protecção dos bens jurídicos, quando se sabe que esse alargamento 
corresponde a análoga expansão da determinação punitiva que mais não é do que idêntica restrição dos direitos 
fundamentais?‖ (O perigo em Direito Penal, p. 574). 
335 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, Crimes de perigo abstrato, p. 129. 
336 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 90. 
337 A respeito desta estrutura delitiva, ensina FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA o que se segue: ―Esta categoria de ofensividade 

figurou, por muitos anos, como única forma de ofensa admitida. Em realidade, até a primeira Revolução Industrial, o perigo 
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Debates mais fervorosos são provocados, porém, pela discussão em torno dos crimes 

de perigo, cuja configuração típica, diferentemente dos crimes de dano, não exige que a 

conduta provoque um dano imediato ao bem jurídico protegido, senão que dela possa decorrer 

uma lesão a este, ou seja, os crimes de perigo estão associados à probabilidade de ocorrência 

de um resultado determinado e ao caráter danoso deste
338

. A conclusão acerca da 

danosidadede uma conduta perigosa deve ter por base critérios objetivos/normativos de 

apuração, prescindindo-se de uma perspectiva subjetiva que feche os olhos à realidade 

fática
339

.  

O estabelecimento de tais critérios na determinação da periculosidade de uma conduta 

está conexionado ao fato de que a noção de perigo é relacional, e tem como referente 

fundamental o fim de proteção da norma. Ela oferece ao intérprete, assim, elementos de 

orientação no sentido de que apenas considere como perigosa uma situação, se a conduta tiver 

pertinência com o bem jurídico protegido, rejeitando o reconhecimento de hipóteses fáticas 

abstratamente perigosas
340

.  

Os crimes de perigo podem tanto ser de perigo concreto como de perigo abstrato
341

. 

Nos primeiros, o perigo faz parte da estrutura típica do ilícito penal, integrando-a, de maneira 

que só haverá crime, se a conduta concretamente causar um perigo ao bem jurídico 

tutelado
342

, enquanto que os últimos se cristalizam naqueles tipos legais de crime em que o 

                                                                                                                                                                                              
não era sequer considerado em âmbito jurídico, cabendo ao dano a função exclusiva de elemento fundamentador do ilícito 
penal, tendo sido, até mesmo, reconhecido como a pedra de toque de todo juízo de desvalor‖ (Ofensividade e crimes 

omissivos próprios, p. 91). 
338 ―O perigo, como já no século XIX observava Rohland, possui dois elementos referenciais, a probalidade de um acontecer 
e a danosidade deste mesmo acontecer‖ (D‘ÁVILA, Fábio Roberto, Ofensividade e ilícito penal ambiental, p. 110). Em outro 
texto, já citado, o autor explica o conceito de perigo formulado por BINDING: ―O perigo – ou, mais precisamente, o pôr-em-
perigo – consiste, na célebre concepção de Binding, em uma ‗comoção na certeza de ser‘ (...), ou seja, somente haverá perigo, 
caso o fato tenha atingido de tal forma o bem jurídico, que, embora não lhe tenha causado uma lesão em termos estritos, 
tenha efetivamente gerado uma perturbação na certeza de sua íntegra continuidade existencial‖ (Ofensividade e crimes 
omissivos próprios, p. 103).  
339 Nesse sentido, a doutrina de JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA: ―Abandonada que foi a compreensão 

subjectivística do perigo, a qual, diga-se em abono da verdade, não deixava de ter, em tempos não muito recuados, os seus 
muito acérrimos e entusiastas defensores, passou a propugnar-se, com razão, uma doutrina cujo núcleo essencial radica na 
idéia de que o perigo representa um estádio relativamente ao qual é legítimo prever como possível o desencadear de um 
dano/violação para com um bem jurídico-penalmente protegido‖ (Ob. cit., pp. 580-3).  
340 Idem, p. 601. De modo que, em complemento à argumentação do texto, ―só a apreciação, em concreto, pelo intérprete -
aplicador do circunstancialismo é que torna verdadeiramente relevante a existência de uma situação perigosa‖ (Ibidem). 
341 Todavia, pondera PIERPAOLO CRUZ BOTTINI que o vocábulo perigo ajusta-se conceitualmente somente aos crimes de 
perigo concreto, visto que aos de perigo abstrato a noção de risco é mais apropriada: ―Apenas os delitos de perigo concreto 

mereceriam a denominação de crimes de perigo. Os delitos de perigo abstrato, que tratam apenas de ações arriscadas, com 
potencialidade de lesão ou de exposição a perigo de bens jurídicos, mas não exigem a presença fática do mesmo, seriam, 
portanto, mais bem definidos como delitos de risco ou delitos de periculosidade‖ (Ob. cit., p. 116). Sem embargo da precisão 
conceitual formulada, ao longo do trabalho o autor utiliza a terminologia tradicionalmente empregada pela doutrina para os 
crimes de perigo. 
342 De acordo com ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, o crime de perigo concreto ―é aquele segundo o qual, para o 
aperfeiçoamento do tipo, exige-se a verificação efetiva do perigo, devendo este ser constatado caso a caso. No delito de que 
se cuida, consoante a quase totalidade da doutrina, o perigo é indicado no modelo legal, ou seja, constitui elemento do tipo‖ 

(Dos crimes de perigo abstrato em face da Constituição, p. 68).    
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perigo não é expressamente descrito
343

, embora constitua o motivo que levou o legislador
344

 a 

erigir à categoria de crime uma determinada ação considerada perigosa
345

.  

Na prática, porém, a distinção entre as duas noções de perigo é mais árdua que na 

teoria e é mais difícil em termos concretos apartar uma da outra. Seja como for, classicamente 

a diferença entre ambas radica, repita-se, na circunstância de se exigir para os crimes de 

perigo concreto que a presunção legal de periculosidade em face do bem jurídico seja 

faticamente demonstrada, admitindo-se, assim, prova em contrário, já que se trata de 

presunção relativa que pode ser contestada por meio de um duplo juízo: ex ante e ex post
346

; 

por outro lado, nos crimes de perigo abstrato dispensa-se a comprovação de um perigo efetivo 

ao bem jurídico protegido, bastando que se realize a conduta perigosa descrita pelo legislador, 

de tal maneira que ―o núcleo do injusto penal é a conduta praticada: o desvalor reside na ação 

e não no resultado, dispensado para a configuração formal do ilícito‖
347

. 

Ao ensejo do X Congresso Internacional de Direito Penal, realizado em 1969, no 

intento de superar as dificuldades dogmáticas provenientes da classificação de que ora se 

ocupa, SCHRÖDER formulou uma figura intermediária que combina elementos pertencentes 

tanto aos crimes de perigo concreto como aos de perigo abstrato: trata-se dos crimes de perigo 

abstrato-concreto, também conhecidos como delitos de aptidão, cuja ocorrência dependerá da 

efetivação da periculosidade geral delineada no tipo legal de crime
348

.  

Nesse sentido, cuida-se de espécie delitiva que congrega, em sua objetiva tipicidade, 

a descrição de um risco desaprovado, apto a lesionar ou pôr concretamente em perigo o bem 

jurídico tutelado, associando-se a tais incriminações ―um critério material de injusto, que será 

                                                             
343 Desse modo, entende-se que os crimes de perigo abstrato são definidos negativamente, ―como una forma de regulación 
penal en la que no se incluye entre los elementos típicos ni una lesión ni un peligro concreto‖ (KISS, Alejandro, El delito de 
peligro abstracto, p. 35). 
344 A esse respeito disserta PAULO DE SOUSA MENDES que, nos ―crimes de perigo abstracto, o próprio perigo não é 

elemento integrante do tipo legal, embora a suposição do perigo tenha servido de motivo suficiente, no terreno da política 
criminal, para o legislador ter tomado a decisão de proibir a criação de determinada categoria de situações‖ (Ob. cit., p. 112). 
345 RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA expõe o conceito e a crítica que se faz a essa estrutura delitiva: ―De fato, a 
característica que tradicionalmente define os crimes de perigo abstrato reside, como se viu, na ausência de perigo no tipo. 
Este não menciona o perigo entre seus elementos, mas se limita a definir uma ação perigosa, pois entende que o surgimento 
do perigo deduz-se da realidade de uma ação com características. Parece considerar que, nesses casos, há uma transação da 
decisão do perigo, do juiz ao legislador. A presunção juris et de jure do perigo obriga o aplicador da lei a não considerar o 
caso fático, aplicando a lei in genere‖ (Ob. cit., p. 97).  
346 O problema desse juízo de verificação é que se transfere ao indivíduo a tarefa de demonstrar que a sua conduta não causou 
qualquer perigo ao bem jurídico, invertendo-se a lógica que rege a distribuição dos encargos processuais pertinentes à 
produção probatória. Mais bem ajustado a um sistema punitivo que consagra o princípio acusatório seria, porém, que o órgão 
acusador, em vez de se contentar somente com a adequação típico-formal da conduta para formação de sua opinião acerca da 
existência do delito, apontasse também ao julgador em suas manifestações como e em que medida a conduta do indivíduo 
concretamente pôs em perigo o bem jurídico-penalmente tutelado, pois este é, como visto, elemento integrante do tipo. Caso 
a acusação não cumpra essa exigência, ter-se-á que absolver o indivíduo, por força do princípio in dubio pro reo.     
347 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, ob. cit., p. 115. 
348 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 99. 
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a criação de um risco não permitido, mesmo que não realizado concretamente‖
349

. Em 

verdade, propõe-se uma releitura interpretativa dos crimes de perigo abstrato, a fim de que 

removam do espaço de regulação jurídico-penal condutas que se revelem absolutamente 

inócuas para lesionar o bem jurídico protegido
350

. 

Das estruturas delitivas até agora expostas, sem dúvida a que maiores transtornos 

dogmáticos acarreta é a técnica dos crimes de perigo abstrato, uma vez que a dispensa da 

produção de um perigo para o preenchimento do tipo penal traz problemas de legitimação 

material decorrentes de incriminações baseadas em meros ilícitos formais, calcados na mera 

violação de deveres, em desacordo com os princípios da ofensividade e da culpabilidade. 

Além disso, facilita-se sobremodo o trabalho judicial, na medida que é suficiente a realização 

da conduta descrita no tipo legal de crime para a aplicação da pena, considerada perigosa pelo 

legislador à indenidade do bem jurídico, desconsiderando-se, porém, as particularidades de 

cada caso, e atribuindo à justiça criminal um automatismo estranho a sua função de tutela dos 

direitos fundamentais.  

No terreno do Direito Penal voltado à proteção ambiental, os crimes de perigo 

abstrato, conhecidos por anteciparem a proteção jurídico-penal a estágios prévios à lesão, 

visando a uma mais qualificada tutela do bem jurídico, assumiram papel de relevo na 

definição da política criminal direcionada à incriminação de condutas lesivas ao meio 

ambiente. Típica técnica de tutela das incriminações verificadas nas sociedades pós-

industriais, essa estrutura delitiva busca prevenir resultados indesejáveis ao bem jurídico-

penal, buscando oferecer segurança aos indivíduos
351

. Todavia, ainda que se reconheça a 

                                                             
349 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, ob. cit., p. 118. Em razão disso, prossegue o autor referido, ―se faz necessário um dano 
potencial, intermediário entre a mera realização da conduta e a colocação de um bem efetivo e concreto sob ameaça efetiva. 
A criação de um ambiente de periculosidade, decorrente do comportamento proibido, é o elemento que caracteriza os delitos 
de perigo abstrato-concreto e o distingue, formalmente, dos demais‖ (Idem, pp. 118-9). 
350

 Para ALEXIS COUTO DE BRITO et al, os crimes de perigo hipotético ou de aptidão convocam a realização de ―uma 

nova interpretação dos tipos de perigo abstrato, que exige como elemento material uma ação apta a produzir perigo para o 
bem jurídico‖, possibilitando-se, assim, a restrição da ―responsabilidade por crimes de perigo abstrato àquelas hipóteses nas 
quais, além do prognóstico que declare a idoneidade para lesionar bens jurídicos, a ação esteja em contradição com a norma 
base do tipo penal‖ (Ob. cit., p. 381). A defesa de uma interpretação restritiva no âmbito dos crimes de perigo abstrato por 
meio desta técnica legislativa é também advogada por BERND SCHÜNEMANN: ―Es verdad que los delitos de peligro 
abstracto presentan el problema para un Estado garantista de que la acción prohibida por la ley penal, por lo general dotada 
de un gran potencial de peligro, pueda en casos atípicos ser completamente inocua. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el autor 

ha adoptado medidas específicas para evitar un peligro concreto para el bien jurídico. En tales casos, considero indispensable 
la reducción teleológica del tipo, lo que hasta ahora no ha sido rechazado definitivamente por la jurisprudencia alemana, pero 
tampoco ha sido positivamente aceptado. Por consiguiente, desde una perspectiva garantista merece preferencia un grupo 
intermedio entre los delitos de peligro abstracto y concreto, que está siendo utilizado cada vez con más frecuencia en la 
reciente legislación, y que se denomina delito de peligro abstracto-concreto, delito de aptitud o de potencial lesivo 
(Eignungsdelikt), o también delito de peligrosidad (Gefährlichkeitsdelikt)‖ (El principio de “ultima ratio” en Derecho Penal, 
p. 105). 
351 Em torno do tema da segurança e relacionado à justificativa que rodeia os crimes de perigo abstrato, JESÚS-MARIA 

SILVA SÁNCHEZ, ao abordar o tema da Administrativização do Direito Penal, argumenta que a ―‗sociedade do risco‘ ou 



116 
 

importância do meio ambiente como bem indispensável à realização das necessidades 

humanas, deve-se dotar essa técnica de tutela de contornos materiais, para que ela se 

compatibilize com os princípios penais enraizados em nossa cultura jurídica.   

Os crimes de perigo abstrato integram o rol de instrumentos de tutela penal previstos 

na Lei 9.605/98, e, por força da abundância na utilização desta técnica de tutela atualmente, e 

da importância que ostentam nos quadros normativos típicos das sociedades pós-industriais, 

serão eles objeto de reflexão mais detida a seguir.  

 

 

3.3.1. O ilícito penal ambiental e a técnica dos crimes de perigo abstrato: uma análise à 

luz dos princípios da ofensividade e da culpabilidade 

 

A permanente utilização dos crimes de perigo abstrato nas legislações penais da 

atualidade é um sinal inequívoco da relação desta técnica de tutela com o fenômeno da 

expansão do Direito Penal verificado nas sociedades pós-industriais. O emprego dos crimes 

de perigo abstrato é uma característica comum às neocriminalizações voltadas à proteção dos 

bens jurídicos coletivos reconhecidos em tempos recentes como fundamentais à existência 

humana
352

. Portanto, a modernização do Direito Penal só foi possível e tornou-se realidade – 

em grande medida – à custa da recorrência da estrutura delitiva dos crimes de perigo abstrato 

nas incriminações atuais. 

As coisas assim aconteceram porque se constatou a insuficiência dos delitos de dano e 

de perigo concreto para controlar os contextos de riscos relativos às sociedades em que se 

vive, dominadas pelo diuturno sentimento de insegurança e apoiadas crescentemente em 

discursos de ampliação da tutela penal mercê da incerteza dos riscos produzidos pelas 

atividades humanas ligadas aos novos processos industriais e tecnológicos
353

. Desse modo, as 

causas que respaldam e legitimam as incriminações que visam à proteção dos novos bens 

jurídico-penais têm estreita ligação com a acomodação dos crimes de perigo abstrato nessas 

normatividades, manejados para que se neutralizem os efeitos nefastos de uma ação perigosa 

                                                                                                                                                                                              
‗da insegurança‘ conduz, pois, inevitavelmente, ao ‗Estado vigilante‘ ou ‗Estado da prevenção‘‖ (Ob. cit., p. 165). Esse 
assunto será melhor abordado no próximo capítulo (ver item 4.3). 
352 ―Una característica común a destacar en la protección de estos bienes jurídicos colectivos es que el delito de peligro 
aparece de esta forma como la forma especifica de protección‖ (HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, El principio de 
lesividad y el delito ecológico, p. 1.422). 
353 A respeito dos caracteres que distinguem as sociedades pós-industriais e qualificam-nas como sociedades de risco, ver 

item 2.1. do trabalho.  
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e se impeça a produção de situações de perigo ao bem jurídico, antecipando-se as barreiras de 

proteção penal a momentos anteriores à efetiva lesão
354

.   

Tanto assim que, em tom sintético, pode-se dizer que os fatores explicativos da 

constante utilização dos crimes de perigo abstrato nas legislações penais são (a) o alto 

potencial lesivo de algumas atividades e produtos, (b) a dificuldade de elucidação de nexos 

causais derivados das novas tecnologias, (c) a transformação das relações interpessoais em 

relações de massa, (d) a proteção de bens jurídicos coletivos e (e) os novos contextos de risco 

interacional
355

. Busca-se, como se vê, conciliar essa técnica de tutela com os problemas 

introduzidos pela tecnologia e pela substituição de contextos de ação individual por contextos 

de ação coletiva, próprios das sociedades pós-industriais, utilizando-a na tentativa de superar 

as dificuldades dogmáticas relativas à imputação individual
356

 e com vistas a tornar eficiente a 

intervenção penal, evitando-se, acima de tudo, a produção de resultados danosos
357

. 

Entretanto, o esforço de dotar o Direito Penal de cunho eminentemente preventivo, 

armando-o com tamanho vigor que possa irradiar seus efeitos no instante mesmo em que a 

ação perigosa é realizada, não se traduzirá necessariamente em reforço preventivo-criminal. 

Isso deve-se à observação de que a busca por maior prevenção criminal está atrelada ao 

surgimento de incriminações destinadas a apanhar comportamentos considerados perigosos ao 

bem jurídico. Logo, não há como olvidar que ―a prevenção nasce, de modo um tanto 

paradoxal, com a criminalização‖, de maneira que é peculiar aos crimes de perigo abstrato 

uma abertura maior dos espaços de punibilidade, impondo-se a desconstrução da ideia que 

                                                             
354 Sobre a ligação entre a técnica dos crimes de perigo abstrato e a expansão do Direito Penal, BLANCA MENDOZA 
BUERGO assim se manifesta: ―Tal politica criminal en la sociedade del presente se caracterizaría por una evidente tendência 
a la expansión del Derecho penal que se concreta en la ampliación del Derecho penal preventivo con un acentuado 
adelantamiento de la protección penal. Ello se lleva a cabo, primordialmente, a través de la formulación de nuevos bienes 

jurídicos universales de vago contorno y el frecuente recurso a la técnica de los delitos de peligro – en buena medida, de 
peligro abstracto‖ (Exigencias de la moderna política criminal y principios limitadores del Derecho penal, pp. 281-2).   
355 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, ob. cit., pp. 120-5, passim. 
356 Muitos autores defendem a utilização dos crimes de perigo abstrato para que estes sirvam como equivalentes materiais à 
determinação do nexo de causalidade entre a conduta realizada e a sua aptidão para afetar o bem jurídico protegido. Como se 
trata de prova difícil de ser feita nos bens jurídicos coletivos, propõe-se o uso dos crimes de perigo abstrato como forma de 
superar as dificuldades dogmáticas decorrentes da verificação do nexo de causalidade, possibilitando-se a incidência da 
norma penal.      
357 Nesse ponto, os crimes de perigo abstrato atendem ao princípio da prevenção, de fundamental importância em terreno 
jurídico-ambiental. Sobre esse tema, a doutrina de VLADIMIR PASSOS DE FREITAS e GILBERTO PASSOS DE 
FREITAS: ―Assim sendo, em face das peculiaridades próprias ao tipo penal ambiental, bem como à necessidade de adequar-
se a legislação criminal aos princípios gerais do Direito Ambiental, entre eles o da prevenção, mostra-se de todo justificada a 
existência de dispositivos em que a punição independe do dano efetivo, bastando o simples perigo‖ (Crimes contra a 
natureza, p. 39). A meta de impedir danos ao meio ambiente constitui uma das mais destacadas funções da normatividade 
ambiental, cuja concreção prática é revelada e orientada por princípios como o do poluidor-pagador, o da prevenção e o da 
precaução, como ensina ANA PAULA FERNANDES NOGUEIRA DA CRUZ: A culpabilidade nos crimes ambientais, pp. 

168 e seguintes, passim.   
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assenta a legitimidade desta estrutura delitiva no rebaixamento dos índices da 

criminalidade
358

.   

A antecipação dos marcos de proteção à nascente de uma situação que pode vir a 

ensejar um pôr-em-perigo ao bem jurídico é fruto de uma significativa mudança operada nas 

tradicionais estratégias legislativas de enfrentamento ao crime. A sensível alteração verificada 

no modo de ser legislativo coincide com o advento das novas formas de criminalidade, aí 

incluída a ambiental, responsáveis por deslocar a atenção do legislador do desvalor do 

resultado para o desvalor da ação, ascendendo-se, assim, os crimes de perigo abstrato à 

condição de estrutura delitiva de grande prestígio na atualidade. 

E essa transformação tem lastro em sólidos entendimentos teóricos que a respaldam, 

cujo desenvolvimento científico iniciou-se com as clássicas linhas doutrinárias destinadas a 

legitimar essa estrutura delitiva, que foram as teorias da presunção e as teorias da ação 

perigosa: a primeira conduz à afirmação de que se deve presumir a periculosidade de condutas 

consideradas de per si perigosas; a segunda está ligada à constatação de que a realização de 

um determinado grupo de condutas, em observância a regras de experiência, são perigosas ao 

bem jurídico, impondo-se a incriminação em ambos os casos, a fim de que se impeça a 

produção do resultado danoso. Em virtude da intensificação do uso dessa técnica legislativa 

procurou-se em âmbito doutrinário desenvolver propostas tendentes a superar as deficiências 

contidas nas propostas iniciais, confrontando-a e legitimando-a sob a luz dos princípios 

penais
359

.  

Do modo como se veem os eventos, os avanços teóricos projetados à técnica dos 

crimes de perigo abstrato com vistas à conformação material dessa estrutura delitiva não 

podem desprezar a premissa fundamental em que se assenta um Direito Penal que se pretenda 

legítimo: no modelo do crime como ofensa a bens jurídicos. Como anteriormente afirmado
360

, 

a finalidade do Direito Penal radica na proteção subsidiária e eficaz dos bens mais valiosos ao 

convívio social, sendo a intervenção penal concretizada para que necessidades humanas de 

                                                             
358 Preciso a esse respeito, JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA entende que ―não é pelo facto de se criminalizarem 
comportamentos que determinam situações de pôr-em-perigo que a prevenção criminal aumenta; ela fica na exacta posição 

em que ficaria se, em vez de se criminalizarem as condutas de pôr-em-perigo, se tivessem criminalizado condutas fautoras de 
dano/violação. O que aumenta, como já se demonstra abundantemente, com a definição de crimes de perigo, é a própria 
punibilidade. Porém, o alargamento da punibilidade não significa, obviamente, aumento de prevenção‖ (Ob. cit., p. 575). 
359 SCHRÖDER, CRAMER, SCHÜNEMANN, KINDHÄUSER, JAKOBS, MÜSSIG, KRATZSCH, HEFENDEHL, 
WOHLERS, BLANCA MENDOZA BUERGO, FARIA COSTA, entre outros autores, cada um a seu modo, procuraram 
cimentar seus entendimentos a respeito do assunto, visando ao enriquecimento substancial da legitimidade dos crimes de 
perigo abstrato. Sobre o conteúdo do pensamento desses autores, ver COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., pp. 37 e 
seguintes, passim.  
360 Ver capítulo 1. 
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interação social sejam satisfeitas, à luz da consagração da dignidade humana como princípio 

central do ordenamento jurídico.  

Dessa forma, os crimes de perigo abstrato reservados à proteção jurídico-penal do 

meio ambiente serão válidos, desde que tenham por missão a tutela das mais relevantes 

necessidades humanas, considerados o indivíduo e o seu desenvolvimento comunitário como 

fundamentos primeiro e último da intervenção penal, consubstanciada esta tutela, portanto, na 

preservação do equilíbrio ecológico, tendo em vista sua importância para o desenvolvimento 

humano. Entendido tal pensamento como certo
361

, é de se rejeitar incriminações que tenham 

como propósito de proteção os elementos em si da natureza, uma vez que se estaria a 

confundir os conceitos de bem jurídico e objeto de ação
362

, e a se esquecer do indispensável 

referente antropocêntrico que deve estar presente em todo ilícito-típico ambiental
363

.    

Além disso, não há como deixar de ver nesse entendimento uma interdição a projetos 

legislativos cuja finalidade seja a concepção de crimes de perigo abstrato voltados à seleção 

de condutas que representem uma mera desobediência formal aos preceitos da lei penal, 

contrastando com o princípio da ofensividade. A presunção legislativa de que determinados 

comportamentos, em conformidade com certas regras de experiência, causam perigo ao bem 

jurídico-penal pode não se verificar concretamente, surgindo crimes fundados na mera 

desobediência do agente
364

 e uma punição em dissintonia com a culpabilidade manifestada 

pelo seu atuar. 

Em matéria de Direito Penal Ambiental vigem plenamente e com igual intensidade os 

princípios garantísticos asseguradores de uma incidência justa e racional do sistema punitivo; 

a tutela penal ambiental há de obedecer, não há dúvida, os princípios maiores que regem o 

Direito Penal. Se é correto que a dignidade e a carência de tutela penal do meio ambiente 

desafiam o Estado a pôr em prática políticas públicas destinadas à proteção e promoção desse 

                                                             
361 Ressalte-se que aqui apenas reiteramos, ainda que brevemente, os fundamentos utilizados na discussão do tema relativo à 
tutela penal ambiental e o bem jurídico protegido (2.5.2.).  
362 A respeito da distinção entre bem jurídico e objeto material de crime, ver 1.4. A afirmação contida no texto tem o apoio 
doutrinário de HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉE: ―En la protección del medio ambiente como bien jurídico no se trata 
de proteger la naturaleza en cuanto valor en sí misma, sino en tanto que ella está al servicio del hombre y de las generaciones 
futuras. Se trata de proteger la naturaleza como una relación social. La protección de la naturaleza como valor abstracto 
desvinculada del hombre lleva a un fundamentalismo ecológico‖ (Ob. cit., p. 1.425). 
363 A esse respeito, a doutrina de PIERPAOLO CRUZ BOTTINI: ―O referente antropocêntrico será necessário para a 
caracterização do injusto em qualquer tipo penal direcionado à proteção de bens coletivos. (...) Assim, o direito penal do meio 
ambiente não existe para proteger os elementos ambientais em si, como objetos autônomos e independentes dos interesses 
humanos, mas como fatores indispensáveis à vida e à saúde do homem. A conduta contrária ao meio ambiente somente e 
interessa ao direito penal quando afetar o equilíbrio ecológico, ou seja, quando oferecer risco a interesses humanos 
fundamentais‖ (Ob. cit., pp. 187-8). 
364 Nesse sentido, a doutrina de GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO: ―Existe el riesgo de que los delitos de peligro 
presunto sancionen tan solo la mera desobediencia del agente, es decir, el simple incumplimiento de un precepto penal, sin 

que a tal incumplimiento se sume una efectiva puesta en peligro del bien protegido‖ (Ob. cit., p. 213). 
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direito fundamental, também é precisa a afirmação que ao dever estatal de tutelar os bens 

jurídicos mais valiosos socialmente corresponde também a salvaguarda do princípio 

constitucional da liberdade
365

, atingido em demasia por uma norma penal envolvida por um 

crime de perigo abstrato. 

Portanto, a antecipação da punibilidade imposta pelos crimes de perigo abstrato, em 

que pese a importância do meio ambiente para o desenvolvimento humano, não pode 

legitimar a elaboração de tipos legais de crimes despidos de um qualquer conteúdo de 

ofensividade, o que ocorreria com incriminações alicerçadas na mera desobediência à lei 

penal, despreocupadas com a efetiva periculosidade da conduta do sujeito e com a sua 

correspondente culpabilidade
366

, visto que a liberdade seria afetada de uma maneira 

desproporcional.      

Como já visto, muitas incriminações no âmbito do Direito Penal Ambiental apoiam-se 

na normatividade administrativa para a concretização do processo de criminalização primária, 

fazendo com que o juízo de tipicidade penal dependa da verificação concreta de um 

comportamento contrário aos preceitos jurídico-administrativos. Todavia, a simples violação a 

essa normativa não pode levar à afirmação direta e imediata de que a conduta do indivíduo 

gerou um perigo ao bem jurídico, sem uma investigação mais aprofundada das consequências 

de seu comportamento, porque não se pode permitir uma instrumentalização do Direito Penal 

dessa natureza, evitando-se sua desmoralização e o deslocamento do eixo do modelo de crime 

como ofensa a bens jurídicos para a tutela de funções administrativas de controle e gestão 

ambientais
367

. 

                                                             
365 ―Exatamente deste princípio geral fundamental de tutela de bens jurídicos, representativo do dever do Estado em proteger 
valores cuja densidade impõe uma ascensão na forma de bens jurídicos, é que são oriundos os dois princípios constitucionais 
de direito penal a serem considerados no problema em questão: (1) o princípio constitucional de garantia, representado pela 
necessária ofensa e fundado na necessidade de tutela, especialmente, do bem jurídico-constitucional liberdade, sobre o qual 
incide a norma penal incriminadora; (2) o princípio constitucional impositivo, representado pela intervenção penal 

necessária e fundado na necessidade de tutela dos bens, assim reconhecidos pelo ordenamento penal‖ (D‘AVILA, Fábio 
Roberto, ob. cit., p. 66). 
366 Como pondera FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, ―o direito penal ambiental tem sido marcado por uma forte antecipação da 
tutela, na qual o demasiado distanciamento entre a conduta e o objeto de proteção da norma tem favorecido, 
significativamente, a formulação de tipos de ilícito meramente formais, nos quais a violação do dever passa a ocupar o 
espaço tradicionalmente atribuído à ofensividade‖ (Ofensividade e ilícito penal ambiental, p. 107). 
367 Acerca da distinção entre bem jurídico e função, ver 1.4. Sobre o assunto, assim se manifesta PAULO DE SOUSA 
MENDES: ―É caso para perguntar se é legítima esta instrumentalização das sanções penais para prevenir (e castigar) a 

desobediência às injunções da Administração; ou melhor, é caso para perguntar se esta utilização das sanções penais não é 
apenas uma maneira de o legislador estar a defender as funções de gestão e de controlo ambientais por parte da 
Administração, em vez de dispensar protecção a verdadeiros bens jurídicos‖ (Ob. cit., p. 141). A esse respeito, ISABEL 
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ pondera que a inclusão no âmago do Direito Penal de uma série de novos interesses, como, 
por exemplo, o meio ambiente, ―perdida la perspectiva del individuo, pueda llevar a la protección de meras funciones 
sociales, en la línea de las concepciones sociológico-funcionalistas del bien jurídico‖ (La criminalización en el ámbito previo 
como tendencia político-criminal contemporânea, p. 163). Para a autora, ―frente a esta tendencia expansiva, procede 
reivindicar la función liberal-garantista de la noción de bien jurídico, que permita responder a las exigencias del principio 

fundamental de ultima ratio que rige la intervención penal y evite una inflación en la intervención penal bajo la cobertura de 
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Nesse contexto, ao lado do repúdio a interpretações jurídicas que se limitem a 

proclamar a adequação formal da conduta do agente à literalidade do tipo legal de crime para 

o aperfeiçoamento do juízo de tipicidade, impõe-se o afastamento da criminalização de 

condutas bagatelares, tidas como de escassa repercussão social e cujo grau de censurabilidade 

do comportamento é mínimo
368

. Uma proposta aceitável à criminalização ambiental em solo 

brasileiro, de lege ferenda, seria o estabelecimento de uma cláusula mínima ou cláusula de 

bagatela, consubstanciada em uma fórmula geral de aplicação obrigatória naqueles casos em 

que é evidente a pouca expressividade da conduta do agente, tomada como exemplo, nesse 

particular, a legislação penal alemã (§ 326 VI StGB)
369

. 

Por outro lado, não convence o argumento de que os crimes de perigo abstrato 

constituem uma técnica legislativa necessária à conquista de efeitos pedagógicos, visando à 

conscientização dos indivíduos acerca da nocividade de condutas prejudiciais ao meio 

ambiente. Para os adeptos dessa corrente de pensamento, a sanção penal funcionaria não só 

como desestímulo à prática de novas ações ambientalmente degradantes, como também 

serviria para reforçar o sentimento coletivo em torno da importância do meio ambiente. 

Entretanto, não há espaço para acomodar nos crimes de perigo abstrato essa forma de pensar, 

                                                                                                                                                                                              
bienes jurídicos de esta naturaleza. Se indica en este sentido que la tutela de los bienes jurídicos instrumentales debe 
acometerse, en principio, a través del derecho administrativo, reservando la pena criminal para los supuestos en que 
concurran significativas razones político-criminales‖ (Idem, pp. 163-4). Aqui introduz-se, embora timidamente, a questão 
central a ser enfrentada no último capítulo, consistente na defesa efetiva do princípio da intervenção mínima do Direito Penal 
e a transferência de comportamentos hoje abrigados nesta normatividade para o Direito Administrativo.  
368 De acordo com os egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o 

reconhecimento do princípio da insignificância: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a inexpressiva 
periculosidade social da ação, (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) o reduzido significado jurídico 
da lesão jurídica provocada (STF: HC 91920/RS, relator o Ministro Joaquim Barbosa; STJ: HC 140034/MG, relatora a 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura). 
369 Com base nesse dispositivo legal são excluídas da abrangência da tutela penal condutas que pouco representem à 
degradação ambiental. Sua tradução, ipsis litteris, é a seguinte: ―O fato não é punível se os efeitos danosos sobre o meio 
ambiente, especialmente, sobre o homem, a água, o ar, o solo, animais ou plantas úteis, em razão da pequena quantidade de 
resíduos, estiverem excluídos, de forma evidente‖ (D‘AVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 117).  Essa proposta assenta-se na 
premissa – que será analisada com maior centralidade ao ensejo do quarto capítulo do trabalho – segundo a qual os direitos 

fundamentais são passíveis de proteção por diversas formas, constituindo a normatividade penal apenas uma das opções 
conferidas ao legislador, como refere ROBERT ALEXY: ―Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem 
protegidos, mas tudo aquilo que seja digno de proteção a partir do ponto de vista dos direitos fundamentais: por exemplo, a 
dignidade, a liberdade, a família e a propriedade. Não menos diversificadas são as possíveis formas de proteção. Elas 
abarcam, por exemplo, a proteção por meio de normas de direito penal, por meio de normas de responsabilidade civil, por 
meio de normas de direito processual, por meio de atos administrativos e por meio de ações fáticas‖ (Teoria dos direitos 
fundamentais, p. 450). Desse modo, em conformidade com o princípio fundamental da liberdade e a exigência de que o 
Estado adote medidas estatais obedientes ao princípio da proporcionalidade, evitando a imposição de regulações que 

desnecessariamente afetem outros direitos fundamentais, a exemplo do que acontece com a cominação indevida da sanção 
penal, é necessário que se rejeite do âmbito penal condutas que em um juízo concreto apontem para uma reduzida nocividade 
social. A respeito da solução mediada pela proporcionalidade a partir de princípios colidentes, VIRGÍLIO AFONSO DA 
SILVA doutrina que ―somente nos casos concretos, após sopesamento ou, se for o caso, aplicação da regra da 
proporcionalidade, é possível definir o que definitivamente vale. A definição do conteúdo definitivo do direito é, portanto, 
definida a partir de fora, a partir das condições fáticas e jurídicas existentes‖ (Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia, p. 140). Transpondo essas ponderações ao assunto de que vimos tratando, a sugerida cláusula de 
bagatela expressa a impossibilidade de limitação ao direito fundamental da liberdade para proteção do bem jurídico-

ambiental, quando essa restrição se revele na hipótese concreta desproporcional em sentido estrito. 



122 
 

sob pena de se conferir ao Direito Penal a função de tutela de uma específica moralidade 

oposta à sua finalidade de proteção de bens jurídicos.    

O ramo do ordenamento jurídico menos indicado para o alcance de efeitos 

pedagógicos é o Direito Penal, máxime em razão de sua incisiva violência nos direitos 

fundamentais e por seu caráter estigmatizante e excluidor. Por ostentar esses caracteres, e por 

necessitar de uma especial justificação material para que possa validamente atuar, essa 

normatividade é considerada excepcional e a ultima ratio da política social, de maneira que 

fica enfraquecida a ideia de que é possível à sanção penal exercer um papel de pedagogia 

social através do castigo que nela contém
370

.  

O recurso à sanção penal para obtenção de efeitos pedagógicos esbarra também no 

princípio da culpabilidade, garantia irrenunciável, instituída com a finalidade de impedir 

intervenções penais que desbordem da dimensão fática do comportamento do agente e da 

ofensividade por ele ostentada. A culpabilidade tem tanto a função de servir de fundamento 

como de limite à atuação do Direito Penal, extraindo-se desta sua dupla dimensão a conclusão 

segundo a qual a satisfação de interesses preventivos encontra na culpabilidade manifestada 

pelo ato do agente uma barreira de contenção do poder de punir estatal
371

. Logo, não se pode 

legitimar a escolha de uns poucos bodes expiatórios para sacrificá-los com o fim de 

desanuviar e aliviar a intranquilidade reinante no espírito coletivo em torno do crescente 

consumo dos recursos naturais. 

Desse modo, para que se considere materialmente legítima a figura dos crimes de 

perigo abstrato, nela deve estar presente tanto um desvalor da ação como do resultado, 

porquanto a periculosidade geral da conduta delineada no tipo legal de crime é insuficiente 

para dar contornos materiais ao ilícito-típico, distinguindo-o da mera desobediência
372

.  

A conformação material desta estrutura delitiva também impele o legislador penal a se 

distanciar da eficiência como critério determinante na definição da política criminal relativa à 

                                                             
370 PAULO DE SOUSA MENDES expressa em tom crítico sua oposição à função de pedagogia social que se quer atribuir ao 
Direito Penal: ―A única pedagogia de que o direito penal é capaz é a ‗pedagogia do castigo‘, atentando nas características dos 
meios de que dispõe, a saber, a ruidosa orquestra das penas. E esta não é, seguramente, a melhor das pedagogias, se é que 
chega a ser pedagogia. Em particular, estou persuadido de que o direito penal não serve para formar, mediante argumenta 

baculina, a nova mentalidade ecológica dos cidadãos‖ (Ob. cit., p. 14). 
371 A propósito do tema, GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA aduz que a ―finalidade preventiva, sem o limite da 
culpabilidade, transforma-se em absoluta instrumentalização do homem, sem controle, dando força à prevalência do arbítrio‖ 
(Finalidades da pena, p. 139). Mais adiante, em harmonia com esse pensamento, o autor propõe alteração na legislação penal 
brasileira para que esta defina explicitamente que ―a pena não ultrapassará o limite da culpabilidade do agente, ainda que se 
vislumbre necessária punição mais gravosa para finalidades preventivas‖ (Idem, p. 143).   
372 ―Os crimes de perigo abstrato devem apresentar um desvalor tanto de ação quanto de resultado, permitindo que sejam 
distinguidos da mera desobediência. Uma suposta perigosidade da conduta por si mesma não é suficiente para conferir 

conteúdo material ao injusto‖ (COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 36). 
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incriminação de condutas lesivas ao meio ambiente, para que a um só tempo se exclua o 

automatismo na aplicação da lei penal e se imponha a análise concreta da aptidão da conduta 

do agente para pôr em perigo o bem jurídico protegido
373

.  

 

 

3.3.2. O princípio da insignificância e os delitos de acumulação 

 

Como expressado no tópico anterior, os princípios da ofensividade e culpabilidade 

compõem a base de legitimação material sobre a qual se edifica o sistema punitivo, devendo 

destes princípios o legislador arrancar importantes orientações no processo de construção das 

incriminações, em especial aquelas referidas à tutela do meio ambiente, servindo, de igual 

forma, como vetor de observância obrigatória ao intérprete da lei penal. Nesse sentido, 

incriminações nesta seara normativa, que estabeleçam tipificações meramente formais ou que 

abranjam condutas que não abalem o convívio social de forma relevante, vão de encontro a 

esses princípios.   

Tendo por correta a assertiva de que a tutela penal deve se dirigir à proteção 

subsidiária e fragmentada dos bens jurídicos dotados de dignidade penal, só se justificará a 

intervenção penal contra ataques que significativamente ofendam esses bens, e a sanção penal 

deverá recair contra a pessoa que atuou culposamente, sendo a realização do crime uma obra 

que se lhe possa imputar individualmente, sob pena de intromissão indevida na esfera de 

liberdade dos indivíduos e correspondente mácula à dignidade da pessoa humana. Com apoio 

nessas premissas, passar-se-á à compreensão da figura dos delitos de acumulação, definindo-a 

e traçando seus contornos essenciais, para que se possa verificar se ela é conciliável com os 

princípios da ofensividade e da culpabilidade, ou, contrariamente, se não se estará por meio 

dela a punir meras bagatelas, violando-se o princípio da insignificância
374

.   

                                                             
373 Em consonância com o entendimento de HELENA REGINA LOBO DA COSTA, ―a ideia de que esses crimes tornariam 
a tutela penal mais eficiente, pois dispensariam a verificação da afetação concreta do bem jurídico, não convence em um 
sistema cujo vetor principal não é a eficiência: o direito penal não pode legitimar-se (apenas) em termos utilitários, tampouco 
pode-se contentar com a ideia de perigosidade ‗automática‘ de uma conduta, sem qualquer análise concreta. Defender essa 
linha significa confundir funcionalidade com legitimidade‖ (Idem, p. 51). 
374 É a CLAUS ROXIN que se atribui a paternidade do princípio da insignificância, cuja função reside em servir de 
instrumento de contenção do Direito Penal, a fim de que condutas bagatelares não se adequem tipicamente à hipótese abstrata 
delineada pelo legislador. De acordo com o autor, o princípio em foco impede que se reconheça o juízo de tipicidade de 
condutas de escassa reprovabilidade social, de modo que ele contribui para uma melhor interpretação do tipo penal, 
excluindo de sua abrangência as condutas que sejam socialmente suportáveis: ―Sob o ângulo do princípio nullum-crimen o 
oposto é o correto: a saber, uma interpretação restritiva, que realize a função de Magna Carta e a ‗natureza fragmentária‘ do 
direito penal, que mantenha íntegro somente o campo de punibilidade indispensável para a proteção do bem jurídico. Para 
tanto, são necessários princípios regulativos como a adequação social, introduzida por WELZEL, que não é elementar do 

tipo, mas certamente um auxílio de interpretação para restringir formulações literais que também abranjam comportamentos 
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Assim postas tais premissas, é de se ressaltar que os delitos de acumulação tiveram 

origem precisamente no Direito Penal Ambiental. Atribui-se à LOTHAR KUHLEN uma das 

mais importantes contribuições científicas para o desenvolvimento dos crimes de acumulação, 

por ele assim cunhado (Kumulationsdelikt). Apoiado em uma visão ecocêntrica-

antropocêntrica do bem jurídico, o autor propôs um novo olhar sobre o crime de poluição das 

águas (§ 324 StGB), defendendo que a configuração desta espécie delitiva passasse a ser 

entendida na lógica da acumulação, é dizer: sua relevância penal ―seria encontrada não em 

uma geral perigosidade, mas apenas na hipótese de sua acumulatividade‖, visto que, nesta 

ótica, se deve punir condutas singulares que prejudicam ao meio ambiente, ainda que 

ostentem mínimo significado, ―porque seria de se calcular que, sem uma proibição 

sancionatória, elas seriam realizadas em grande número, causando, assim, um prejuízo à 

função das águas, protegida pela norma‖
375

.  

Vê-se, assim, que nos delitos de acumulação a incriminação não se assenta, como 

normalmente ocorre nos crimes de perigo abstrato, na perigosidade geral de uma conduta 

isolada apta a lesionar o meio ambiente, senão na possibilidade de repetição desta por várias 

pessoas
376

, isto é, ―nas estruturas por acumulação responsabiliza-se alguém por um perigo não 

existente, baseado tão só na hipótese de que outros se comportarão no futuro de forma 

incorreta‖
377

, desconsiderando-se a nocividade social da conduta para o juízo de tipificação do 

ilícito penal ambiental. 

Em verdade, essa estrutura delitiva nasce da constatação de que é muito difícil 

estabelecer uma nítida relação causal entre a conduta do indivíduo e a ofensa que esta possa 

provocar ao bem jurídico-ambiental, já que a maior parte das ações responsáveis pelo 

                                                                                                                                                                                              
socialmente suportáveis. Aqui pertence igualmente o chamado princípio da insignificância, que permite excluir logo de plano 
lesões de bagatela da maioria dos tipos: maus-tratos são uma lesão grave ao bem-estar corporal, e não qualquer lesão; da 
mesma forma, é libidinosa no sentido do código penal só uma ação sexual de alguma relevância; e só uma violenta lesão à 
pretensão de respeito social será criminalmente injuriosa‖ (Política criminal e sistema jurídico-penal, pp. 47-8). 
375 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 120. Uma das premissas teóricas abrigadas no pensamento de LOTHAR KUHLEN 
repousa na consideração de que a sociedade é formada por egoístas racionais, aos quais se deve impor a ameaça da pena com 
a finalidade de educá-los para assim evitar que se acumulem pequenas contaminações prejudiciais à reprodução dos 
fundamentos naturais da vida (MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian, ob. cit., p. 511). Sob esse ponto de vista, JESÚS-
MARÍA SILVA SÁNCHEZ alega que um modelo de sociedade fortemente centrado na autonomia individual e nas 
correspondentes liberdades de produção, mercado e consumo traz o problema da desagregação social e o enfraquecimento de 
uma visão comunitária, acarretando uma progressiva degradação ambiental. Nessa ordem de ideas, no modelo de sociedade 
referido ―la llamada a la responsabilidad moral y a la autolimitación no surte efectos de gran relevancia cuando ha de 

enfrentarse a aquella representación de la libertad fuertemente vinculada a la concepción moderna del ser humano como 
individuo egoísta racional‖ (Estructura de imputación de responsabilidad en delitos contra el medio ambiente, p. 298).     
376 Relativamente à ideia fundamental contida nesta espécie delitiva, AUGUSTO SILVA DIAS ensina que ela ―vem 
possibilitar que, neste cenário, se imputem individualmente acções em si mesmas destituídas de nocividade social, portanto, 
cuja danosidade não é perceptível publicamente e, por isso, também não pelo autor, mas que, por ser provável a sua prática 
futura por um grande número, segundo o ponto de vista de um observador munido da melhor informação empírica, poderão 
adquirir poder destrutivo‖ (What if every body did it: sobre a (in)capacidade de ressonância do direito penal à figura da 
acumulação, p. 313). 
377 FEIJOO SANCHEZ, Bernardo, ob. cit., p. 45. 
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desgaste dos recursos naturais provém de uma pluralidade de fontes diversas e são 

cotidianamente comuns, sendo, pois, socialmente aceitas. Desse modo, ante a dificuldade 

apontada, surge a opção por criminalizar pequenas contribuições individuais de somenos 

importância, mas que reunidas se revelam prejudiciais ao meio ambiente, de tal maneira que a 

técnica delitiva de que se está a cuidar tem a finalidade de suprir a falta de uma causalidade 

real entre ação e bem jurídico, funcionando como equivalente material
378

. 

Nessa ordem de ideias, duas linhas teóricas procuram fundamentar a legitimidade dos 

crimes por acumulação: a primeira está ligada a uma perspectiva sociológica que enfatiza a 

natureza coletiva do dano provocado por micro-lesões em massa; a outra é fruto de uma 

concepção filosófica que destaca a importância do contributo individual para a produção do 

efeito cumulativo de agressões ao meio ambiente, e tem por objeto de preocupação a reflexão 

acerca de seu ―desvalor moral, que decorre da violação de deveres de solidariedade e que faz 

com que o autor seja visto como um ―free-rider‖, ―free-loader‖ ou ―Trittbrettfahrer‖
379

. 

É de se ressaltar que os crimes de acumulação obtiveram prestígio acadêmico e 

ganharam novos adeptos, responsáveis pelo desenvolvimento científico desta figura delitiva. 

WOLFGANG WOHLERS
380

, por exemplo, apoiado na noção de freeloader definida por 

FEINBERG, sustenta a validade substancial deste delito no dever geral de proteção ao bem 

jurídico coletivo, caso contrário, estar-se-ia diante de nítida quebra de igualdade em relação 

aos indivíduos que o respeitam
381

. Desse modo, evita-se uma desigualdade social decorrente 

do fato de o freeloader faltar ao dever de solidariedade com os demais e, por outro lado, 

impede-se que ele explore ―em benefício próprio a circunstância de os outros cumprirem as 

regras que servem para a consecução de um objectivo ou para a preservação de um bem 

colectivo‖
382

. 

                                                             
378 ―Para suplir la falta de una causalidad lesiva real entre acción y bien jurídico se exige aquí la llamada equivalencia 

material, que en los bienes jurídicos colectivos atañe necesariamente al plano de la criminalización. El pensamiento de la 
acumulación desarrollado en los delitos de cohecho o contra el medio ambiente encarna tal equivalencia‖ (HEFENDEHL, 
Roland, El bien jurídico como eje material de la norma penal, pp. 194-5). 
379 DIAS, Augusto Silva, ob. cit., 310.  
380 O autor escreveu em conjunto com ANDREW VON HIRSCH artigo científico em que sustentam a legitimidade dos 
crimes de acumulação: ―El fundamento normativo de la obligación de omitir acciones que si se llevan a cabo por una 
pluralidad significativa de ciudadanos conducen a consecuencias inaceptables se encuentra en los deberes vinculados con 
carácter necesario a la entrada en una sociedad: dado que conforme a su estatus jurídico todos los ciudadanos tienen los 

mismos derechos, nadie puede reivindicar el papel de ‗aprovechado‘ [Trittbrettfahrer], es decir, adoptar conductas que sus 
conciudadanos tienen que prohibir para evitar las insoportables consecuencias que tendrían lugar si no lo hicieran. Para los 
miembros de una sociedad organizada estatalmente, los deberes jurídicos individuales no se limitan al mero respeto del 
neminem laede, sino que incluyen además la obligación de colaborar para garantizar el estado en el que ‗cada uno puede 
recibir lo suyo (suum cuique tribuere). Si y en tanto se trate de la no colaboración al mantenimiento y garantía de los bienes 
colectivos necesarios para la existencia y la funcionalidad de la sociedad, existe un deber de cooperación (duty of 
cooperation)‖ (Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa, p. 300). 
381 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 61. 
382 DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 317. 
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Contudo, ao desconsiderar o reduzido impacto social da conduta individual, 

entendendo-a jurídico-penalmente relevante apenas se tomada em conjunto com outras 

parecidas que poderão se repetir no futuro, a técnica dos delitos de acumulação rompe com o 

princípio da insignificância, já que autoriza a incriminação de comportamentos destituídos de 

qualquer ofensividade
383

. A afirmação jurídica desta espécie delitiva só tem sentido, assim, se 

se quiser (a) legitimar ilícitos baseados na mera desobediência e (b) utilizar a pena com a 

finalidade de introduzir novos valores na consciência coletiva
384

, em evidente contraste com o 

princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos.  

Além disso, a validade jurídico-penal dos delitos acumulativos é também infirmada 

pelo princípio da culpabilidade, porque tem como pressuposto a consequência de ações que 

são alheias à vontade do indivíduo
385

. Ao resultado de seu comportamento, são somadas 

contribuições fáticas que lhe são estranhas; logo, a imputação da prática do crime não recairá 

sobre o indivíduo como produto exclusivo de sua vontade, mas também sobre condutas que 

sequer estavam em seu raio de ação
386

, ferindo sobremodo o princípio da culpabilidade
387

. 

                                                             
383 Nesse sentido, a doutrina de GUILHERME GOUVÊA FIGUEIREDO: ―Por decorrência lógica, facilmente se conclui que 
essas figuras dogmáticas contrastam com um direito penal vocacionado para a proteção exclusiva de bens jurídico-penais, na 
medida em que a ofensividade da conduta não é sequer presumida‖ (Ob. cit., p. 247). 
384 A esse respeito, aduz AUGUSTO SILVA DIAS que ―esta concepção depara com dois tipos de objecções. Por um lado, ela 
apoia-se na crença, no mínimo controversa, de que a pena pode desempenhar uma função pioneira na formação da 
consciência, uma ―sittenbildenden Kraft‖. Por outro lado, ela traduz-se numa forma inadmissível de moralismo jurídico‖ (Ob. 
cit., p. 339). 
385 Apoiada nesse ponto de vista, aponta BLANCA MENDOZA BUERGO a ilegitimidade dos delitos de acumulação: 
―Igualmente rechazable parece la propuesta de una amplia utilización de los denominados „delitos por acumulación‘, que 
difícilmente se adecúan a un concepto material de injusto penal ajustado a principios como el de necesaria lesividad o el de 
culpabilidad, en cuanto tipifican una conducta que individualmente no puede llegar a afectar al bien jurídico protegido‖ (El 

papel del Derecho Penal en la protección del medio ambiente, pp. 681-2). Por sua vez, WOLFGANG FRISCH, em princípio, 
é contrário à incriminação baseada na lógica da acumulação, porque ela conduz à atribuição de resultados produzidos por 
condutas de terceiros: ―Estoy convencido de que el pensamiento de la acumulación no puede emplearse para, con la alusión a 
la posibilidad de lesiones similares por parte de terceros, convertir lesiones en sí mismas insignificantes de bienes generales 
en una lesión del bien jurídico que deba calificarse como muy grave en sí misma. Ello se debe a que aquél que obra 
lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico de forma sólo limitada no es responsable de las posibles lesiones 
provenientes de terceros. Por consiguiente, en la concreción del desvalor de la acción de su conducta no pueden añadirse a la 
cualidad negativa de la propia conducta las lesiones de bienes que provengan de terceros (Ob. cit., pp. 336-7)‖. Todavia, o 
autor não rejeita categóricamente essa espécie de delito, legitimando-a se presentes três condições, quais sejam: ―En tanto los 

hechos en cuestión, aunque aisladamente poseyeran escasa importancia, en número considerablemente mayor pasaran a 
convertirse en una auténtica amenaza para un bien; esta amenaza – en secundo lugar – apareciera como realista y no pudiera 
evitarse sin recurrir a la imposición de pena; y – tercero – el propio bien amenazado de tal modo (cumulativamente) fuera tan 
importante que estuviera justificado imponer pena para su protección (y para la evitación de le amenaza)‖ (Ibidem).    
386 Em sentido contrário, ROLAND HEFENDEHL sustenta que a objeção fundada em que se trata de ilícito ex iniuria tertii 
só se justifica se na concreta configuração típica se faça uma remissão ao injusto praticado por terceiros como forma de 
fundamentação da responsabilidade (Ob. cit., p. 195). Para o autor, que defende a aplicação dessa estrutura delitiva para a 
tutela do bem jurídico coletivo do meio ambiente, ―si se constata que la infracción de la norma de conducta lesiona el bien 

jurídico de una cuantidad lo suficientemente grande de destinatarios, es inadmisible una defensa del sujeto en el sentido de 
que su contribución aislada es irrelevante para el bien jurídico, ya que no hay ninguna razón evidente por la que el 
ordenamiento jurídico deba privilegiar a este destinatario de la norma o a un grupo de ellos frente a los demás‖ ( Ibidem). 
Todavia, esse posicionamento leva à punição do indivíduo por ato de terceiros, já que sem a conduta destes não se punirá 
aquele, e acaba por incumbir ao Direito Penal finalidades moralizantes, pois a intervenção penal não terá por pressuposto a 
prática de uma grave conduta contra um determinado bem jurídico.  
387 HELENA REGINA LOBO DA COSTA também contesta a legitimidade dessa espécie delitiva com base no princípio da 
culpabilidade: ―O fundamento elementar de um direito penal da culpa consiste na ideia de que o crime é tido como produto 

de determinado indivíduo, a quem será imputada a conduta. O delito de acumulação perverte esta concepção, já que o 
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Em virtude disso, os delitos de acumulação não se compatibilizam com os princípios 

penais em que se escora um Estado Democrático de Direito, podendo ser utilizada essa 

técnica de proteção em outras normatividades, sobretudo naquelas em que as injunções são 

estabelecidas à luz de critérios de afetação global e estatística do bem jurídico, típicos de um 

Direito de gestão de riscos
388

, evitando-se a administrativização do Direito Penal
389

. 

 

 

3.4. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica? 

 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas é tema polêmico e constitui uma das 

questões mais controversas na seara penal da contemporaneidade. A explicação para o 

crescente interesse no estudo desse tema guarda relação com a constatação de que há uma 

série de pessoas jurídicas cuja atividade principal é responsável por produzir significativos 

danos sociais, pondo-se a questão acerca da viabilidade jurídico-penal de se puni-las. 

A preferência por essa forma de responsabilização, em regra, é feita em conformidade 

com o sistema jurídico a que tradicionalmente os Estados estão vinculados. Nos Estados que 

são regidos pela common law, cujos representantes maiores são os Estados Unidos e a 

Inglaterra, há maior tolerância para a censura penal da pessoa jurídica criminosa, uma vez que 

não há entraves científicos impostos pelos precedentes legais. Naqueles onde se verifica a 

codificação do sistema criminal, jungido a normas formais que procuram conferir unidade 

orgânica ao ordenamento jurídico, como nos países da Europa continental e da América 

Latina, há resistência em prever a punição autônoma das pessoas jurídicas. 

                                                                                                                                                                                              
resultado não é imputável ao agente, dependendo do contexto, da conduta de outras pessoas não ligadas ao agente e de 
variáveis futuras e incertas. Em outras palavras, é substituído por um potencial contexto de perigosidade‖ (Ob. cit., p. 62).  
388 JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ sustenta que compete ao Direito Administrativo sancionador punir ―condutas 
perturbadoras de modelos setoriais de gestão. Seu interesse reside na globalidade do modelo, no setor em sua integridade, e 
por isso tipifica infrações e sanciona sob perspectivas gerias. Não se trata aqui do risco concreto, como risco em si mesmo 
relevante e imputável pessoalmente a um sujeito determinado, senão que o determinante é a visão macroeconômica ou 

macrossocial (as ‗grandes cifras‘; o ‗problema estrutural‘ ou ‗sistêmico‘)‖ (A expansão do Direito Penal, p. 151). Em razão 
dessas considerações, o autor entende a normatividade referida é ―essencialmente o Direito do dano cumulativo ou, também, 
do dano derivado da repetição, que dispensa uma valoração do fato específico, requerendo somente uma valoração acerca de 
qual seria a transcendência global de um determinado gênero de condutas que viesse a ser considerado lícito‖ (Ibidem). 
389 Posição também defendida por BERNARDO FEIJOO SANCHEZ: ―Como tentarei expor, os denominados delitos 
cumulativos, ou por acumulação, ou, numa terminologia que prefiro, a tipificação de danos acumulativos é uma técnica de 
proteção de bens jurídicos coletivos ou supraindividuais que deve pertencer exclusivamente ao direito administrativo. Essa 
técnica é ilegítima no direito penal na medida em que são imputadas pessoalmente ao apenado conseqüências de sua ação 

que, em boa verdade, não são suas (responsabilidade por fatos alheios)‖ (Ob. cit., p. 42). 
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Porém, num e noutro caso existem exceções, porque não são todos os Estados norte-

americanos que acordam em punir o ente coletivo, e há legislações penais codificadas que 

instituíram dita responsabilidade penal, de que constitui exemplo o Estado francês
390

. 

Embora não se trate de tema novo, pois desde há muito ocupa o campo de investigação 

dos estudiosos
391

, nos dias atuais verifica-se que seu estudo vem crescentemente tomando a 

atenção dos penalistas, sobretudo em virtude da constatação do largo emprego das pessoas 

jurídicas para o cometimento de infrações penais.  

Em torno do tema gravita a discussão a respeito da natureza jurídica desses entes 

coletivos, cujos debates centram-se fundamentalmente na resposta a seguinte indagação: as 

pessoas jurídicas existem de fato ou constituem simples ficções criadas pela lei? A depender 

da resposta a ser firmada, poder-se-á dizer se elas têm ou não capacidade de manifestar por si 

vontade. 

A primeira das teorias sobre o assunto é a da ficção, defendida por SAVIGNY, que se 

escora na assertiva de que apenas o homem pode ser sujeito de direitos, de modo que a pessoa 

jurídica, para essa corrente de pensamento, é uma criação da lei e a sua existência é só 

possível e concretizada por meio de uma ficção jurídica
392

. 

De acordo com essa teoria, embora o façam no interesse do ente coletivo, são as 

pessoas físicas que verdadeiramente administram e tomam as decisões, bem como são elas 

que devem responder por eventual crime imputado à atividade desenvolvida pela pessoa 

jurídica. Portanto, descabe falar em responsabilidade penal da pessoa jurídica, já que ela só 

existe artificialmente, estando desprovida de caracteres pessoais imprescindíveis à imputação 

penal, como a livre vontade de pensar e de se autodeterminar.   

Por sua vez, a teoria da realidade objetiva dota a pessoa jurídica de existência real e 

advoga a possibilidade de serem elas capazes de manifestar uma autêntica vontade coletiva, 

                                                             
390 Essas informações foram retiradas de artigo científico de autoria de JUAREZ CIRINO DOS SANTOS intitulado 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 265.  
391 NELSON HUNGRIA, por exemplo, em sua obra Comentários ao Código Penal sustentava a impossibilidade de punição 
criminal das pessoas jurídicas ou entes morais: ―Somente a pessoa física ou natural pode praticar crime. Redunda num 
contra-senso o admitir-se que também as pessoas jurídicas ou entes morais possam delinqüir e incidir sub poena: faltam-lhes 

inteligência e vontade e, portanto, capacidade de direito penal. Nem lhes seria ajustável a sanção penal expiatória, mesmo a 
pena pecuniária, pois esta iria atingir, não ao ente moral, mas às pessoas físicas que o compõem, culpadas ou inocentes. Não 
se pode rejeitar o velho princípio de que societas delinquere non potest. O critério da responsabilidade coletiva, adotado pelo 
macabro Tribunal de Nuremberg, foi um triste retorno aos tempos primitivos, em que se confundia o ‗indivíduo‘ com o 
‗grupo‘‖ (Ob. cit., pp. 08-9). 
392 Para essa teoria, a pessoa jurídica é ―uma criação artificial da lei para exercer direitos patrimoniais. É pessoa fictícia. 
Somente obtém sua personalidade por uma abstração. Quando, pois, se atribuem direitos a pessoas de natureza outra, estas 
pessoas são mera criação da mente humana, a qual supõe que elas sejam capazes de vontade e de ação e, dessarte, constrói 

uma ficção jurídica‖ (SHECAIRA, Sérgio Salomão, Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 89).  
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equiparável à capacidade de ação das pessoas físicas, consubstanciada nas decisões tomadas 

por seus representantes legais ou por meio do voto de seus membros em assembleia geral.  

Para o Direito Penal, a consequência dessa forma de pensar implica o reconhecimento 

de que as pessoas jurídicas possuem capacidade de querer e de agir
393

, sendo franqueada e 

autorizada a imposição de pena aos entes coletivos, tendo em vista a remoção dos entraves 

científico-metodológicos impostos pela adoção de um sistema criminal assentado no princípio 

da culpabilidade.     

No plano interno, a discussão a respeito do tema intensificou-se com o advento da 

Constituição Federal de 1988, que previu nos artigos 173, § 5º, e 225, § 3º – relativos, 

respectivamente, à exploração da atividade econômica e à proteção do meio ambiente
394

 – o 

que parte da doutrina diz ser a ―criminalização‖ das pessoas jurídicas.  

Com a finalidade de concretizar a normativa constitucional, o legislador ordinário fez 

promulgar a Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Extrai-se do caput do artigo 3º desse diploma 

legal que as pessoas jurídicas, por infração que vierem a cometer por decisão de seu 

representante, ou de seu órgão colegiado, serão ―responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta Lei‖, exigindo-se, ainda, que referida decisão tenha 

sido tomada ―no interesse ou benefício da sua entidade‖. 

Diante do quadro legislativo brasileiro, há quem entenda plenamente viável a 

criminalização das pessoas jurídicas, à vista da inescondível vontade constitucional delineada 

nos dispositivos atinentes ao meio ambiente e à ordem econômica. 

Todavia, no tocante ao parágrafo terceiro do artigo 225, é evidente a desigualação feita 

pelo legislador constituinte entre as expressões ―condutas‖ e ―atividades‖, pois do contrário 

teria sido adotada uma única expressão para designar o mesmo fenômeno. O emprego de 

                                                             
393 ―Aplicando-se tais conceitos ao direito penal pode-se dizer que, ao adotar-se tal pensamento, há de se constatar que a 
pessoa coletiva é perfeitamente capaz de vontade. Ela não é um mito, pois concretiza-se em cada etapa importante de sua 
vida pela reunião, deliberação e voto da assembléia geral de seus membros, ou mesmo através de sua administração ou 
gerência‖ (Idem, p. 91).  
394

 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. § 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 
econômica e financeira e contra a economia popular. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados. 
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ambos os vocábulos evidencia, de forma clara e inequívoca, que se trata de formas de 

responsabilização distintas. 

De fato, prevendo o dispositivo constitucional a punição de condutas lesivas ao meio 

ambiente, o resultado hermenêutico que daí se extrai se traduz na vinculação desse vocábulo à 

punição das pessoas físicas, reservando-se a censura das atividades lesivas ao meio ambiente 

às pessoas jurídicas
395

. Sustentar entendimento diverso significa prestigiar postulados 

provenientes do positivismo criminológico
396

, fortemente inclinado à ideia de defesa social e à 

noção de responsabilidade social
397

. 

Além disso, a responsabilidade penal da pessoa jurídica distancia-se dos movimentos 

criminológicos atuais, alinhados que estão que tanto à prevenção de crimes, como também à 

tutela dos direitos fundamentais. Refuta-se, inclusive, sua conformidade em um Direito Penal 

funcional-sistêmico, cuja função primordial da pena é a vigência da norma, pois só homem 

seria destinatário dos modelos de orientação normativos
398

. 

Longe de fomentar a impunidade dos atos lesivos praticados pelas pessoas jurídicas, o 

entendimento busca compatibilizar o texto constitucional aos cânones dogmáticos da ciência 

jurídico-penal, apoiada desde há muito nas categorias da conduta e da culpabilidade como 

unicamente pertencentes ao homem
399

. 

                                                             
395 Esse é o entendimento de RENÉ ARIEL DOTTI: ―Há rematado equívoco de interpretação ao considerar que a CF 
‗criminalizou‘ fatos atribuídos à pessoa moral em dois dispositivos: um deles subordinado ao capítulo dos princípios gerais 

da atividade econômica (art. 173, 5); o outro, vinculado ao capítulo do meio ambiente (art. 225, 3) (...) A opinião de que as 
palavras ‗condutas‘ e ‗atividades‘ são sinônimas deve ser rejeitada. Se assim fosse a Constituição teria utilizado um ou outro 
vocábulo; utiliza ambas as expressões na súmula. A melhor leitura do texto indica as seguintes conclusões: a) As condutas 
das pessoas físicas sujeitarão os infratores a sanções penais; b) As atividades das pessoas jurídicas sujeitarão os infratores a 
sanções administrativas‖ (Curso de Direito Penal, pp. 380-1). 
396 Para a Escola Positiva, a finalidade a ser alcançada pela pena é a defesa social e, porque visavam à proteção do corpo 
social dos diversos atos lesivos à sociedade, os positivistas formularam um sistema punitivo apto a atingir toda sorte de 
ofensas a direitos alheios, até mesmo aquelas provenientes de quem não tivesse desenvolvimento mental completo, como 
ensina BASILEU GARCIA: ―Afastando, pois, o conceito de liberdade das ações humanas, a Escola Positiva chegava, em 

conclusão, a admitir a possibilidade de se imporem sanções mesmo aos anômalos psíquicos. As sanções deveriam, como é 
evidente, variar, em atenção às condições pessoais, mas seriam impostas a todos os indivíduos que praticassem atos lesivos 
aos interesses sociais. Como medidas defensivas, alcançariam o mentalmente são e o insano também; alcançariam a quem 
quer que pusesse em perigo a sociedade‖ (Ob. cit., p. 147). 
397 ―A tendência para dotar as pessoas jurídicas de capacidade delitiva provém de correntes criminológicas positivistas e 
daquelas tributárias da chamada defesa social, ou seja, de concepções de fundo organicista‖ (ZAFFARONI, Eugenio Raúl et 
al, Direito Penal Brasileiro. Segundo Volume, p. 119). 
398 ―A responsabilidade penal da pessoa jurídica afigura-se incompatível com as diretrizes da nova defesa social, cuja 

fórmula, prevenção do crime e tratamento do delinqüente, adotada pelas Nações Unidas desde 1948, substituiu a antiga 
concepção de defesa social, limitada exclusivamente à proteção da sociedade. A responsabilidade criminal dos entes  
coletivos também não se harmoniza com o garantismo penal, baseado na proteção dos direitos fundamentais do homem. 
Mesmo que se atribua à pena a missão de reafirmar a vigência da norma, numa concepção funcional do Direito Penal, a 
mensagem da norma, como modelo de orientação para as relações sociais, só pode dirigir-se ao homem‖ (MARQUES, 
Oswaldo Henrique Duek, A responsabilidade da pessoa jurídica por ofensa ao meio ambiente, p. 06).  
399 CEZAR ROBERTO BITENCOURT defende a limitação da responsabilidade penal à responsabilidade subjetiva e 
individual: ―No Brasil, a obscura previsão do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, relativamente ao meio ambiente, tem 

levado alguns penalistas a sustentarem, equivocadamente, que a Carta Magna consagrou a responsabilidade penal da pessoa 
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De fato, a conduta, componente central na teoria do delito, decomposta em 

comportamentos exteriores ativos ou omissivos, é atributo inerente ao homem
400

, único ser 

capaz de dirigir psicologicamente seus atos, condição essa que falta à pessoa jurídica
401

, de 

modo que só podem figurar como sujeito ativo de delito as pessoas físicas.  

Por outro lado, há evidente lesão ao princípio da culpabilidade na tentativa de punir as 

pessoas jurídicas em âmbito criminal. Esse princípio tem como elementos a imputabilidade, o 

conhecimento do injusto e a exigibilidade de comportamento diverso. A imputabilidade penal 

traduz-se na maturidade e na sanidade mental dos indivíduos, caracteres que são inaplicáveis 

às pessoas jurídicas, motivo pelo qual apenas contra o homem pode recair a imputação penal. 

O conhecimento do injusto, por sua vez, permite que se reconheça que o indivíduo saiba o que 

está fazendo, processo mental que só existe na psique das pessoas físicas. Por fim, a 

inexigibilidade de conduta diversa é conceito inaplicável à pessoa jurídica
402

-
403

. 

Com o reconhecimento da possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, 

fracassam as tentativas de fundamentar as finalidades da pena relativamente aos entes morais. 

A ameaça de imposição de pena tem por objetivo motivar os indivíduos a adotarem 

comportamentos conforme ao direito. Todavia, só a pessoa humana, dotada de discernimento 

                                                                                                                                                                                              
jurídica. No entanto, a responsabilidade penal ainda se encontra limitada à responsabilidade subjetiva e individual‖ (Tratado 
de Direito Penal, p. 244). 
400 Nesse sentido, a doutrina de OSWALDO HENRIQUE DUEK MARQUES: ―Na época pós-moderna foram consagrados 
os direitos fundamentais do homem, com triunfo do individualismo sobre a coletividade. No âmbito penal, a responsabilidade 
se individualizou e a personalidade da pena foi erigida a dogma constitucional. O Direito Penal passou a alicerçar-se no 
princípio do nullum crimen sine culpa, cujo destinatário é exclusivamente o homem‖ (Ob. cit., p. 06). Desse modo, e para 
que não se adote a proscrita responsabilidade objetiva ou coletiva, ―as sanções impostas aos entes coletivos, previstas na nova 

legislação, não podem ter outra natureza senão a civil ou a administrativa, porquanto a responsabilidade desses entes decorre 
da manifestação de vontade de seus representantes legais ou contratuais. Somente a estes poderá ser imputada a prática de 
infrações penais. Atribuir à pessoa jurídica a autoria de uma infração penal, por fato de terceiro, constituirá retorno à 
responsabilidade coletiva e objetiva, oriunda de uma época totêmica, na qual os clãs primitivos atuavam como um todo, 
solidários na ação e na responsabilidade. As sanções atingirão todos os integrantes da entidade, tenham ou não participação 
no crime, o que violará o princípio da personalidade da pena‖ (Ibidem). 
401 ―Não se pode falar de uma vontade em sentido psicológico no ato da pessoa jurídica, o que exclui qualquer possibilidade 
de admitir a existência de uma conduta humana. A pessoa jurídica não pode ser autora de delito, porque não tem capacidade 
de conduta humana no seu sentido ôntico-ontológico (...) Têm-se usado outros argumentos para refutar a responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas. Alguns sustentam que não tem capacidade de culpabilidade. Outros afirmam que a pena é 
inconstitucional, porque seria transcendente, isto é, afetaria pessoas que não participaram da decisão em virtude da qual é 
imposta uma pena. Estes argumentos são válidos, mas resultam desnecessários, porque cremos que a responsabilidade é 
descartada desde que falta o caráter genérico do delito: não há capacidade de conduta na pessoa jurídica‖ (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. ob. cit., p. 355).  
402 E isso porque ―a psique coletiva portadora da vontade pragmática da pessoa jurídica é imune ou insensível a pressões ou 
perturbações emocionais excludentes ou redutoras da dirigibilidade normativa (como se denomina, hoje, a capacidade de 
agir conforme ao direito), próprias das situações de exculpação legais (coação irresistível, obediência hierárquica, excesso 

intensivo ou extensivo de legítima defesa real ou putativa), ou supralegais (fato de consciência, provocação de situação de 
legítima defesa, desobediência civil e, especialmente, conflito de deveres)‖ (SANTOS, Juarez Cirino dos, ob. cit., p. 278).   
403 Com base no princípio da culpabilidade, e no reconhecimento de que só a pessoa humana tem capacidade de praticar 
condutas, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro FÉLIX FISCHER, no RE 622.724/SC, assim decidiu: 
―PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. DENÚNCIA. 
INÉPCIA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Na dogmática 
penal a responsabilidade se fundamenta em ações atribuídas às pessoas físicas. Dessarte, a prática de uma infração penal 
pressupõe necessariamente uma conduta humana. Logo, a imputação penal a pessoas jurídicas, frise-se, carecedoras de ação, 

bem como de culpabilidade, é inviável em razão da impossibilidade de praticarem um injusto penal‖. 
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e autodeterminação, é capaz de assim agir, de forma a obedecer ao comando normativo e de 

fortalecer a convicção da comunidade no cumprimento das expectativas normativas
404

. 

Por fim, a proposta de criminalização das pessoas jurídicas vulnera o princípio da 

personalidade das penas, segundo o qual nenhuma pena poderá passar da pessoa do 

condenado (artigo 5º, XLV, Constituição Federal), uma vez que sócios minoritários, que não 

tenham qualquer participação relevante nos rumos da pessoa jurídica, também sofrerão os 

efeitos de uma condenação criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
404 ―Com efeito, se é função do direito penal motivar seus destinatários a atuarem conforme o direito, quer em caráter geral 
(prevenção geral), quer em caráter individual (prevenção especial), segue-se que só a pessoa humana, dotada de capacidade 
de discernimento e autodeterminação, pode ser sujeito ativo de crime, visto que só os seres humanos podem ouvir e entender 
as normas; só eles são passíveis de motivação e, portanto, de cometer crimes‖ (QUEIROZ, Paulo de Souza, Direito Penal, 

pp. 139-40). 
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Capítulo 4 

Direito Penal Ambiental visto sob as luzes do princípio da intervenção mínima 

 

4.1. Em busca da racionalidade no âmbito da tutela penal ambiental 

 

O despertar da consciência comunitária a respeito da importância de se tutelar 

eficazmente o ambiente, considerando-o direito de todos e qualificando-o como condição 

essencial ao desfrute de uma vivência sadia e com qualidade tanto das presentes como das 

futuras gerações, surgiu no momento em que se constatou o alto potencial lesivo de uma série 

de atividades humanas à integridade dos recursos naturais. Entretanto, o caminho até aqui 

percorrido revelou uma série de dificuldades dogmáticas trazidas pela incriminação de 

condutas ofensivas ao meio ambiente. 

Embora já se possa extrair das Ordenações do Reino dispositivos relacionados à 

proteção do ambiente ou de seus específicos elementos
405

, a preocupação com a tutela penal 

dos ecossistemas ganhou densidade em território brasileiro no século passado, marco histórico 

a partir do qual afloraram com maior intensidade instrumentos legislativos destinados a 

abrigar em suas normatividades o resguardo ao bem jurídico de que se está a cuidar. 

Como visto, o clímax legislativo sobre a questão ecológica deu-se com a consagração 

constitucional, no artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, do meio ambiente como 

bem dotado de dignidade penal
406

, visto que neste dispositivo faz-se alusão explícita à 

criminalização ambiental, bem como há imposição de deveres de tutela ambiental. Desse 

modo, ao lado de diversos diplomas legais alheios à esfera jurídico-penal, também 

consubstanciadores e cumpridores do mister que cabe ao Estado de proteger e promover os 

direitos fundamentais
407

, a tutela ambiental foi ampliada e reforçada com o auxílio da 

intervenção penal, vocacionada a combater as mais graves lesões ao meio ambiente. 

                                                             
405 Fala-nos dessa perspectiva histórica RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: ―Assim, especificamente no que diz 
respeito à fauna, pode-se perceber, nas Ordenações Manuelinas, também depois prevista nas Ordenações Filipinas, a 

proibição de caça a perdizes, lebres e coelhos com redes, fios, bois ou outros meios e instrumentos capazes de causar dor e 
sofrimento na morte desses animais. Do mesmo modo, as Ordenações Filipinas chegaram a proibir a pesca com utilização de 
redes em rios e lagoas de água doce, nas águas onde não houvesse maré, nos meses de março, abril e maio, permitindo-se, 
unicamente, a pesca através de anzol‖ (Comentários à Lei de Crimes Ambientais: Lei n. 9.605/98, pp. 149-50). Há a ressalva, 
porém, de que essas previsões legais não visavam tanto à proteção do meio ambiente, senão à salvaguarda de interesses 
econômicos (Ibidem). 
406 A esse respeito, ver 2.5.1.   
407 Isso não quer dizer que é dever apenas do Estado a tutela do meio ambiente, mas também compete aos particulares esta 

defesa, individual ou coletivamente. Acerca dos deveres de prestação do Estado e a tutela do ambiente, entendido este  como 
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O conjunto legislativo criado ao redor do bem jurídico ambiental estabeleceu 

complexa rede de atos normativos com estes objetivos: a prevenção e a censura de condutas 

responsáveis pela degradação ambiental. Compete, pois, de forma concomitante e sem a 

sobreposição de uma regulação sobre a outra, a setores diversos do ordenamento jurídico – 

como o Direito Civil, o Direito Administrativo e o Direito Penal – a fiscalização de atividades 

que possam ter como resultado o menoscabo e o rebaixamento das reservas naturais hoje 

existentes. 

O entrelaçamento de matérias diferentes entre si e dotadas de autonomia científica 

requer que a articulação concreta de seus comandos se dê harmonicamente, respeitando-se o 

âmbito de vigência de cada qual, isto é, devem-se evitar tensões resultantes do desvirtuamento 

da missão de cada normatividade jurídica, ou, ainda, da apropriação das finalidades de um 

setor do ordenamento jurídico por outro, a fim de se garantir segurança jurídica e de se 

respeitar o princípio da proporcionalidade. 

No presente capítulo, procurar-se-á enfatizar a natureza excepcional da intervenção 

penal, norteada que é pelos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade, no intento de 

demarcar os espaços legítimos em que se pode mover o legislador penal. Esse trabalho prévio 

servirá de base teórica para que se trilhe o caminho da racionalidade
408

 no âmbito da tutela 

penal ambiental, advogando-se um Direito Penal mínimo
409

 nesta seara, limitando-o às mais 

graves ofensas ao meio ambiente. 

                                                                                                                                                                                              
direito fundamental, assim manifestam-se INGO WOLFGANG SARLET e TIAGO FENSTERSEIFER: ―O processo de 
afirmação histórica dos direitos fundamentais, sob a perspectiva das suas diferentes dimensões (liberal, social e ecológica),  
reforça a caracterização constitucional do Estado Socioambiental, em superação aos modelos de Estado Liberal e Social. (...) 
O Estado Socioambiental de Direito, nesse novo cenário constitucional, tem por missão e dever constitucional atender ao 
comando normativo emanado do art. 225 da CF88, considerando, inclusive, o extenso rol exemplificativo de deveres de 
proteção ambiental elencado no seu § 1º, sob pena de, não o fazendo, tanto sob a ótica da sua ação quanto da sua omissão, 
incorrer em práticas inconstitucionais ou antijurídicas autorizadoras da sua responsabilização por danos causados a terceiros 
– além do dano causado ao meio ambiente em si‖ (Direito Constitucional Ambiental, pp. 42-3). 
408 No caminho da racionalidade foi o título utilizado por MIGUEL REALE JÚNIOR no prefácio à obra Proteção Penal 
Ambiental de autoria de HELENA REGINA LOBO DA COSTA. Nos dizeres do autor: ―A defesa do Meio Ambiente 
transformou-se em tema fundamental, et pour cause, passou a sua ardorosa proteção a ser considerada como ‗o politicamente 
correto‘. Perdeu, nesta empreitada, racionalidade, na medida em que ganhou radicalidade, que, como não poderia deixar de 
ser, desaguou na exigência de uma ampla tutela no campo do Direito Penal. Quatorze anos após a elaboração do Anteprojeto 
de Parte Especial do Código Penal, surgiu a Lei dos Crimes Ambientais, Lei n. 9.605/98, mas já sob o clima da pressão da 
mídia, do politicamente correto, que exclui o correto pensar e passou-se a tipificar como delito condutas de mera 
desobediência, logicamente de perigo abstrato, cuidando principalmente de bagatelas, como a criminalização do desrespeito a 

normas regulamentares‖ (Ob. cit., p. IX).   
409 Em conformidade com a lição de GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, o conteúdo do Direito Penal Mínimo 
―reside en la idea de que el Derecho penal debe autolimitarse, renunciando a penetrar de forma invasora en todos los aspectos  
de la vida social, y que, cuando lo haga, debe reducir la aspereza de sus sanciones. Estas ideas se prestan para ser sintetizadas 
en dos fórmulas significativas: la pena debe ser utilizada sólo como ultima ratio respecto a la política social y a las formas de 
control extrapenal; entre las sanciones penales, la pena privativa debe ser a su vez la ultima ratio, reservada para los hechos 
más graves, que no puedan ser controlados con instrumentos menos rigurosos‖ (Derecho penal “mínimo” y nuevas formas de 
criminalidad, p. 166). Assim, o conteúdo dessa corrente político-criminal é fortemente impregnado de um discurso 

deslegitimador do sistema punitivo, como doutrina EUGENIO RAÚL ZAFFARONI: ―O direito penal mínimo (minimalismo 
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O estabelecimento de rígidos critérios materiais conformadores e legitimadores da 

intervenção penal, como a necessidade e a adequação deste ramo do ordenamento jurídico 

para combater práticas prejudiciais ao meio ambiente, permitirá a recondução de 

determinados comportamentos a instâncias diversas de controle, alternativas à estigmatizante 

e seletiva via penal, como o Direito Administrativo sancionador ou o Direito de mera 

ordenação social
410

, visando à redução do ―festival de heresias jurídicas‖
411

 promovido pela 

Lei 9.605/98.  

Além disso, após a demonstração do incorreto manejo político-criminal do sistema 

punitivo, quer porque se está a administrativizá-lo, quer porque se está a utilizá-lo para punir 

meras desobediências ou condutas simplesmente bagatelares, desvirtuando-o do princípio da 

mínima intervenção, será possível analisar a questão do caráter simbólico atribuído à 

legislação penal-ambiental, caracterizada mais por transmitir à população a ideia imediata de 

que providências normativas foram tomadas, que efetivamente produzir efeitos instrumentais 

a longo prazo para a solução do problema da degradação ambiental.  

Por outro lado, o desenvolvimento dessa linha de compreensão teórica fará com que se 

ponha em evidência e se defenda o reforço normativo de outros ramos do ordenamento 

jurídico, mais apropriados para acomodar comportamentos destituídos de magnitude penal, a 

fim de se evitar espaços vazios de regulação jurídica e de se encaminhá-los às normativas 

próprias tais comportamentos. A fixação de tais balizas permitirá esboçar a concretização do 

ideal da maximização da prevenção a condutas ofensivas ao meio ambiente e, com igual 

intensidade e vigor, a maximização dos direitos e garantias individuais
412

.       

                                                                                                                                                                                              
penal ou contração penal), a exemplo do abolicionismo, nega a legitimidade do sistema penal, tal como hoje funciona, mas 
propõe uma alternativa mínima que considera como mal menor necessário‖ (Em busca das penas perdidas, p. 89). 
410 Converge com as afirmações feitas no texto a doutrina de FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO: ―Talvez os 
critérios de necessidade, subsidiariedade e adequação da intervenção penal aconselhassem a uma reformulação das condições 
de criminalização destes comportamentos e, em especial, a ponderação alternativa da intervenção directa e eficiente do 

Direito de mera ordenação social na matéria‖ (Ob. cit., p. 19). 
411 LUISI, Luiz, Os princípios constitucionais penais, p. 96. O autor bem desenhou o quadro normativo estabelecido na Lei 
dos Crimes Ambientais para em seguida denunciar o caráter bagatelar de muitas das infrações nela previstas: ―Em síntese: 9 
tipos culposos, com pena máxima variável de seis meses a um ano; 22 tipos dolosos, com pena em seu maior quantitativo de 
6 meses a um ano; e um tipo com pena de 18 meses. Dos 61 tipos penais previstos na lei em causa, 32 são autênticos delitos 
de bagatela, fadados a prescrição em abstrato ou em concreto‖ (Ibidem).  
412 Como refere JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ a propósito da tensão entre os diversos fins do Direito Penal, 
especialmente a dialética resultante da maximização da prevenção criminal com o mínimo de sacrífico da liberdade 

individual: ―En el centro de tal tensión se encuentra el Derecho penal, cuya meta se halla en la máxima reducción de la 
violencia social informal (delito y reacciones informales frente a los mismos – también delitos –) junto a la máxima 
realización de las garantías individuales – formales y materiales (esto es, la máxima reducción de todas las manifestaciones 
de la violencia estatal)‖ (Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, p. 298). Os princípios penais exercem papel de 
relevo na contenção do sistema punitivo, caracterizados que são por incorporarem em seu conteúdo exigências éticas 
determinantes ao bom equilíbrio entre demandas de liberdade e de prevenção. Do ponto de vista de um tal discurso jurídico-
penal alinhado ao realismo marginal, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI dá-nos uma imagem dessa perspectiva à luz do labor 
judicial: ―Entende-se por garantias penais o compromisso das agências judiciais penais para exercer seu poder de modo a 

decidir cada caso conforme a regra de „mínima violação/máxima realização‟ dos princípios que servem para limitar a 
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4.2. O papel modesto e limitado do Direito Penal para a eficaz tutela do meio ambiente 

 

Não há dúvida de que o Direito Penal, por representar seu conteúdo intensa limitação a 

direitos fundamentais, necessita de especial justificação para que possa validamente atuar
413

, 

radicando sua legitimidade na proteção subsidiária aos bens mais importantes ao convívio 

social. Além disso, trata-se de poderosa arma estatal que deve ser utilizada somente contra as 

condutas que afetem mais gravemente tais bens, de maneira que a esta normatividade são 

peculiares os princípios da ultima ratio, da intervenção mínima, da exclusiva proteção de bens 

jurídicos e da fragmentariedade. 

Naturalmente, as limitações ínsitas à intervenção penal assumem especial relevância 

no processo de criminalização primária de comportamentos, já que funcionam como sólidas 

barreiras ao uso imponderado e desproporcional do Direito Penal, impedindo seu emprego 

irracional e abusivo, e dele afastando condutas que não ofendam significativamente os bens 

jurídicos nele abarcados. À dignidade penal de um determinado bem jurídico corresponde, 

assim, o dever de observar se o recurso ao Direito Penal está a se fazer mercê da ineficiência 

de instrumentos outros de controle social, constituindo ele a última e necessária alternativa de 

resolução do conflito
414

.     

A força estigmatizante de suas sanções
415

 e o severo reproche social que recai sobre 

aquele que é selecionado pelas agências de controle também são fundamentais para que se 

reflita sobre sua utilização como prima ou sola ratio
416

, colocando-o à frente de 

                                                                                                                                                                                              
irracionalidade (violência) do exercício de poder do sistema penal, configurando, deste modo, um „padrão‟ – provisório, por 
ser progressivo e „aberto‟, ou „inacabado‟ – de máxima irracionalidade (violência) tolerada (porque a agência judicial 
carece de poder para impor um menor)‖ (Ob. cit., p. 236). 
413 Capítulo 1, item 1.3. 
414 Nesse sentido, ―entende-se que o estado não deva recorrer ao direito penal e sua gravíssima sanção se existir a 
possibilidade de garantir uma proteção suficiente com outros instrumentos jurídicos não penais‖ (BATISTA, Nilo, 

Introdução crítica ao direito penal brasileiro, pp. 84-5). 
415 A essência do conceito de estigma remonta aos gregos e está ligada ao exercício da exclusão social praticada contra o 
estigmatizado, reduzindo suas chances de interação social. De acordo com ERVING GOFFMAN, ―os gregos, que tinham 
bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se 
procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram 
feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor – uma pessoa 
marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares públicos‖ (Estigma, p. 11). Desse modo, a 
linguagem relacional que o estigma transmite leva a que os normais, isto é, pessoas sem estigmas, considerem os 

estigmatizados alguém menor ou um humano de segunda categoria. É por tal razão que, ―com base nisso, fazemos vários 
tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida. 
Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, 
racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como a de classe social‖ (Idem, p. 15).  
416 Esse quadro é agravado pela circunstância de o exercício do sistema punitivo recair em sua quase totalidade sobre os mais 
fragilizados socialmente, conforme assevera EUGENIO RAÚL ZAFFARONI: ―Diante da absurda suposição – não desejada 
por ninguém – de criminalizar reiteradamente toda a população, torna-se óbvio que o sistema penal está estruturalmente 
montado para que a legalidade processual não opere e, sim, para que exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade 

seletiva dirigida, naturalmente, aos setores vulneráveis‖ (Ob. cit., p. 27). Nesse sentido, afigura-se a perspectiva 
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normatividades mais adequadas para garantir a convivência comunitária harmoniosa e 

pacífica
417

. É com base nessa perspectiva ou em tal modo de se enxergar as práticas punitivas 

que se deve procurar conciliar demandas de prevenção criminal com exigências relativas à 

proteção dos direitos e garantias individuais, todos unificados pela dignidade da pessoa 

humana, fundamento e uma das razões de ser do Estado Democrático de Direito brasileiro 

(artigo 1º, III, da Constituição Federal).     

Portanto, constata-se a natureza secundária da norma penal na estrutura do 

ordenamento jurídico
418

 e o limitado papel que compete ao Direito Penal para o 

enfrentamento dos problemas sociais ambientados no contexto de um Estado Democrático de 

Direito. Sua existência está ligada, pois, à essencialidade dos bens por ele abrigados e à 

verificação de que sua incidência seja absolutamente necessária e indispensável, comprovada 

a ineficácia de outras respostas jurídicas
419

. Deveras, como essa ordem normativa manifesta-

se diante do indivíduo com a ameaça da pena, seu manejo deve ser limitado, para que se 

evitem intervenções indevidas do Estado na esfera de liberdade dos particulares.  

O princípio da intervenção mínima do Direito Penal, para além de constituir uma 

exigência ética respeitadora e maximizadora do princípio fundamental da liberdade e 

funcionar como mecanismo de racionalidade das leis penais, é, por isso mesmo, responsável 

por abrir caminhos e políticas públicas alternativas à repressão, repelindo-se a anacrônica 

visão que vê nas leis penais a melhor forma de solucionar os conflitos
420

. A obediência estrita 

                                                                                                                                                                                              
criminológica como ferramenta importante para desmitificar a igualdade abstrata do sistema punitivo, desmascarada pelo 
modo de atuar das agências executivas de controle. Quanto a esse aspecto, o autor citado, fazendo referência à situação 
vivenciada na América Latina, vai dizer que, ―se nos países centrais, o discurso jurídico-penal pôde sustentar-se por certo 
tempo sem maiores variantes, ignorando a crítica criminológica ou sociológica, para o penalismo latino-americano essa 
situação revelou-se particularmente insustentável, em razão da gravidade dos resultados práticos da violentíssima 
operacionalidade dos sistemas penais‖ (Idem, p. 35). No específico terreno da degradação ambiental, a contribuição destes 
setores é mínima, uma vez que é incomum deterem os meios de produção da riqueza e de estarem à frente de complexos 
industriais, cuja responsabilidade pelo consumo dos recursos naturais é significativamente maior. Além disso, aqueles que 
estão na linha da pobreza são os que mais sofrem com a destruição ambiental, em virtude da desigual distribuição entre as 

classes sociais dos riscos na modernidade (BECK, Ulrich, Sociedade de risco, pp. 41-2). Dessa maneira, ―la globalidad del 
riesgo no significa, claro está, una igualdad global del riesgo, sino todo lo contrario: la primera ley de los riesgos 
medioambientales es: la contaminación sigue al pobre‖ (BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo global, p. 08).  
417 Por tal razão CLAUS ROXIN vai dizer que ―o direito penal é desnecessário quando se pode garantir a segurança e a paz 
jurídica através do direito civil, de uma proibição de direito administrativo ou de medidas preventivas extrajurídicas‖ 
(Estudos de Direito Penal, p. 33).  
418 De acordo com FRANCISCO MUÑOZ CONDE, ―dentro del control social la norma penal, el sistema juridopenal, ocupa 
un lugar secundario, puramente confirmador y asegurador de otras instancias mucho más sutiles y eficaces‖ (Ob. cit., p. 26). 
419 Acerca do caráter limitado do Direito Penal e até onde é legítima sua atuação, segue a doutrina de FRANCISCO DE 
ASSIS TOLEDO: ―Onde a proteção de outros ramos do direito possa estar ausente, falhar ou revele-se insuficiente, se a lesão 
ou exposição a perigo do bem jurídico tutelado apresentar certa gravidade, até aí deve estender-se o manto da proteção penal, 
como ultima ratio regum. Não além disso. Fica, pois, esclarecido o caráter limitado do direito penal, sob duplo aspecto: 
primeiro, o da subsidiariedade de sua proteção a bens jurídicos; segundo, o dever estar condicionada sua intervenção à 
importância ou gravidade da lesão, real ou potencial‖ (Princípios básicos de Direito Penal, p. 14). 
420 Especificamente quanto à questão ecológica, LOLA ANIYAR DE CASTRO é contrária à edição de leis penais com a 
finalidade única de transmitir a sensação de que o problema está resolvido: ―Não se deve criminalizar para fazer crer que se 

solucionou um problema. Este é o caso da hemorragia legislativa que tem ocorrido na Venezuela, relativamente ao delito 
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à ultima ratio impõe ao legislador o dever de extrair previamente das normatividades extra-

penais existentes os instrumentos coativos necessários ao enfrentamento da situação 

conflitiva, reforçando-os se necessário e evitando-se com isso a tentação de fazer vigorar leis 

penais inadequadas e meramente simbólicas. 

Isso porque, contrariamente ao que costumam propor os meios de comunicação de 

massa, que são, a toda evidência, amplificadores do sentimento de insegurança impregnado 

nos indivíduos da contemporaneidade
421

, - quiçá por ser essa uma das formas mais rentáveis 

de explorar a liberdade de informação no âmago de uma sociedade de consumo - e todos que 

estão inseridos no processo de modernização reflexiva
422

 e à frente dos discursos 

representativos da opinião pública, a criação de novos tipos penais ou o recrudescimento dos 

já existentes como solução rápida e imediata de conflitos sociais não constitui a opção 

político-criminal mais correta, tendo em vista que o Direito Penal jamais pode ser a panacéia 

de todos os males
423

, sob pena de perturbação insuportável ao princípio da liberdade.  

Nesse contexto argumentativo, a intervenção penal utilizada desnecessária e 

desproporcionalmente gera um resultado contrário ao desejado: em vez de oferecer maior 

segurança, sua incidência anômala produzirá uma infra-proteção, pois a promulgação de leis 

penais, à vista do forte conteúdo simbólico de seus dispositivos e da inequívoca severidade de 

                                                                                                                                                                                              
ecológico. A nova consciência sobre a preservação da natureza parece haver se acalmado com a formulação de novos tipos 
penais. Porém, as sanções não afetam os grandes culpados. Revertem-se, como se disse, ao consumidor. O problema não se 
resolveu. As normas e as regulamentações da segurança industrial são, também, abundantíssimas. Contudo, sua aplicação é 
escassa‖ (Sistema penal e sistema social: a criminalização e a descriminalização como funções de um mesmo processo, p. 
17). 
421 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, A expansão do Direito Penal, p. 51. Na opinião de JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS, os 
grupos de pressão da mídia, na medida que se antecipam e tomam o espaço normalmente ocupado por especialistas stricto 
sensu na discussão pré-legislativa de uma proposta parlamentar, são responsáveis pela criação de uma série de resultados 
negativos importantes. Assim, ―considera-se boa uma visão simplificada e superficial da realidade social e das conseqüências 
de sua intervenção na mesma, o que implica um notável decréscimo das exigências relacionadas ao grau de análise e reflexão 
dos problemas sociais necessário para justificar uma intervenção legislativa penal, em direta contradição com a progressiva 
complexidade das nossas sociedades. Perdem-se oportunidades de correção e retificação de análises já realizadas, na medida 
em que desaparece da etapa pré-legislativa um nível de elaboração de decisões, o dos grupos de pressão especializados. 
Outorga-se a hegemonia em quase toda a fase pré-legislativa a um único agente social, o grupo de pressão da mídia, dada a 

capacidade que já tem de influir, na primeira etapa, na divulgação do desajuste social, e a freqüência com que desempenha 
um papel importante na etapa seguinte, a do aparecimento de um mal-estar social‖ (A racionalidade das leis penais, p. 37).  
422 Segundo ULRICH BECK, a faceta reflexiva da modernidade tornou possível o exercício permanente de uma autocrítica 
por um maior número de pessoas frente aos riscos de que padecem as sociedades pós-industriais: ―En una sociedad del riesgo 
que se identifica como tal, la crítica se democratiza, por expresarlo así; es decir, surge una crítica recíproca de las 
racionalidades y grupos sectoriales de la sociedade‖ (La sociedad del riesgo global, p. 125).   
423 Isso sem contar com a quase inevitável cifra negra da criminalidade que advirá com o mau uso das leis penais, como 
refere FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO: ―Em grave equívoco incorrem, freqüentemente, a opinião pública, os 

responsáveis pela Administração e o próprio legislador, quando supõem que, com a edição de novas leis penais, mais 
abrangentes ou mais severas, será possível resolver-se o problema da criminalidade crescente. Essa concepção do direito 
penal é falsa porque o toma como uma espécie de panacéia que logo se revela inútil diante do incremento desconcertante das 
cifras da estatística criminal, apesar do delírio legiferante de nossos dias‖ (Ob. cit., p. 05). Em tom crítico, NILO BATISTA  
repudia o uso recorrente da legislação penal para fazer frente a conflitos solucionáveis por outras disciplinas jurídicas: 
―Comumente a gravidade e violência da resposta penal tem sugerido ao legislador a adoção de uma atitude segundo a qual o 
Direito Penal aparece como sucedâneo eficaz (?) para a solução de problemas que pertencem em verdade a outros ramos do 
Direito. (...) Assim se cria um Direito Penal hipertrofiado e onipresente; o respeito cívico que o cidadão devotaria à lei justa 

tende a se transformar no temor calado frente à pena grave‖ (Algumas palavras sobre descriminalização, p. 37).     
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suas sanções, tem o efeito imediato de aliviar a pressão sobre o poder público a respeito da 

adoção de providências acerca de um assunto determinado; porém, desacompanhada a 

produção legislativa de medidas estatais permanentes voltadas à proteção ambiental, em curto 

período de tempo, o problema tornar-se-á menos visível, pondo em evidência tanto o 

conteúdo promocional/pedagógico e, portanto, simbólico de uma política criminal assim 

concretizada como o fracasso normativo resultante da edição de leis penais, como maneira 

mágica de resolver a crise ecológica em que se vive
424

. 

Em outras palavras, quer-se com isso dizer que a emergência de novas leis penais 

paradoxalmente funciona como uma espécie de auto-desoneração do poder público de 

diversificar e buscar alternativas diferentes da opção penal no combate a condutas ofensivas 

ao meio ambiente, porque permite ao administrador público acomodar-se no uso fácil dos 

dispositivos penais e no recurso à justiça criminal, considerados suficientes no enfrentamento 

às condutas que causam intenso impacto ambiental.  

O procedimento de escorar-se o poder público preponderantemente na legislação penal 

e omitir-se na formulação de políticas públicas complementares certamente trará um quadro 

de aprofundamento da degradação ambiental, uma vez que é tímida a contribuição 

disponibilizada pelo Direito Penal nesse campo, sobretudo se se considerar, de um lado, estar-

se diante de problema sistêmico-estrutural que clama por soluções abrangentes corporificadas 

em uma política global de controle dos riscos
425

, e, por outro, que o sistema punitivo é 

projetado para alcançar condutas individuais e atuar pontual e setorialmente
426

. Nessa ordem 

                                                             
424 JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ expõe as consequências a curto e a longo prazo de uma legislação simbólica: ―En 
definitiva, pues, la legislación simbólica es rechazable pues, a corto plazo, cumple funciones educativas/promocionales/de 
integración, que ya hemos valorado negativamente; y, a largo plazo, redunda incluso en una pérdida de fiabilidad del 
Ordenamiento en su conjunto, bloqueando las funciones instrumentales del mismo‖ (Aproximación al derecho penal 
contemporáneo, p. 307).  
425 Ilustrativa a esse respeito é a doutrina de LUIS RODRIGUEZ RAMOS: ―La problemática ambiental se centra en la 
escasez de los recursos naturales, agudizada por una serie de fenómenos económico-sociales concentrados, 

interrelacionadamente, en el consumismo, la elevación del nivel y de la tecnificación de la vida, el desarrollo económico e 
industrial, la emigración de población rural a las grandes ciudades con un crecimiento muy acelerado de las actividades 
urbanizadoras, la movibilidad de la población por el fenómeno turístico y por la generalización de los medios de transporte, 
particularmente el automóvil, etc.‖ (Alternativas de la protección penal del medio ambiente, p. 140). 
426 Ao ocupar-se desse assunto JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD afirmou que a incidência penal nesses casos 
provoca uma individualização de problemas sistêmicos: ―Por tanto, el problema central de una ciencia crítica del Derecho 
penal no deberían ser los déficits de ejecución en el ámbito del Derecho penal ambiental, sino la peculiar imputación de 
problemas sistémicos a sujetos individuales‖ (Ob. cit., p. 526). Do mesmo autor é a assertiva de que, desse modo, ―se oculta 

que nos encontramos ante un problema social relacionado con las formas de producción‖ (Idem, p. 525). A sensibilização a 
esse problema também não escapou da análise de BLANCA MENDOZA BUERGO: ―Pero incluso en el seno de las 
respuestas normativas resulta más eficaz una adecuada actuación de las distintas administraciones públicas que una amplia 
regulación penal acompañada de la ineficacia – en el mejor de los casos – de que aquellas. Un sistema como el Derecho 
penal, basado en la imputación individual de responsabilidad por un hecho que lesiona o pone en peligro un determinado 
hábitat o recurso natural, no puede constituir el instrumento principal para combatir eficazmente fenómenos como el cambio 
climático y sus efectos, o como el deterioro medioambiental global‖ (Ob. cit., pp. 688-9). Por fim, quanto à natureza 
individual e sintomática que se atribuí à intervenção penal, demonstrativa de sua inaptidão para tratar de questões globais, a 

doutrina de ALESSANDRO BARATTA: ―El sistema penal no es apto para proporcionar las defensas más eficaces de los 



140 
 

de ideias, tem coerência a afirmação de que ―cuanto más Derecho penal del medio ambiente 

exista, menos política medio ambiental habrá‖
427

. 

Aliás, é nesse preciso ponto que reside a crítica mais dura e contundente contra a 

criminalização ambiental: diz-se que o Direito Penal Ambiental é ineficiente e 

contraproducente porque à sua efetivação não se faz acompanhar um programa político- 

ambiental sério e sustentável
428

, servindo a incriminação de condutas nesse campo normativo 

mais como encobrimento e ocultação de uma realidade tristemente marcada pelo crescente 

processo de exploração da natureza experimentado nas sociedades pós-industriais
429

, que 

como uma proposta estatal realmente comprometida com o ideário de preservação 

ambiental
430

.  

                                                                                                                                                                                              
derechos humanos, por el hecho de que su intervención está estructuralmente limitada a la formulación de respuestas 

sintomáticas a los conflictos, es decir, a una respuesta a los conflictos en el lugar y en el momento en que éstos se manifiestan 
dentro del sistema social‖ (Principios del Derecho Penal Mínimo (para una teoría de los derechos humanos como objeto y 
límite de la ley penal), p. 646).  
427 MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian, ob. cit., p. 527. PAULO DE SOUSA MENDES corrobora essa afirmação, dela 
extraindo o caráter simbólico do Direito Penal Ambiental, ―cujo verdadeiro préstimo redunda em desobrigar os poderes 
públicos de perseguirem uma política de proteção do ambiente efetiva‖ (Ob. cit., p. 33). 
428 De acordo com JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD, ―el problema principal no es que el Derecho penal del medio 
ambiente sea ineficaz para impedir la contaminación ambiental, sino que su mensaje – en la medida en que se cree en él – 

impide una política ambiental racional y totalmente efectiva (b)‖ (Ob. cit., p. 525).  
429 Uma imputação penal dessa natureza, especialmente contra indivíduos que praticam condutas de baixa ou nenhuma 
lesividade ao meio ambiente, dá ensejo ao fenômeno denominado por PETER-ALEXIS ALBRECHT de responsabilidade 
política através da individualização das situações sociais problemáticas. Tal significa que ―en el plano político la intervención 
de la justicia penal actúa a modo de mecanismo políticamente deseado de encubrimiento y ocultación de las contradicciones 
del sistema‖ (Ob. cit., p. 477). Em tom conclusivo, o autor afirma que a problematização dessa temática leva a que, ―por un 
lado, la intervención política en el Derecho penal traslada constante y manifiestamente los problemas estructurales a la 
aplicación individual del Derecho penal. Por otro lado, la actividad legislativa conduce rápidamente a resultados concretos y 

a producir efectos políticos inmediatos que pueden parecer intervenciones político-estructurales innecesarias‖ (Idem, p. 478). 
Dessa forma, como alude HELENA REGINA LOBO DA COSTA, uma tal forma de incidência do Direito Penal Ambiental 
conduz à despolitização, à descontextualização e à individualização do problema, devendo-se ―questionar até que ponto as 
lesões ambientais mais importantes são decorrentes de decisões individuais ou, ao menos, individualizáveis, ou, por outro 
lado, se decorrem de decisões sociais, políticas e econômicas. Trata-se, pois, do problema da legitimação do processo de 
responsabilidade individual‖ (Ob. cit., p. 147). A autora defende que em sociedades nas quais decisões políticas e sociais são 
relevantes para a proteção ambiental, máxime porque ditam o inter-relacionamento homem/natureza, a tutela penal ambiental 
concretizada será contraprodutiva, porque ela ―passa a impressão de que o problema é individual e está sendo resolvido de 
forma efetiva, desonerando as esferas política e econômica e a própria sociedade da tarefa de tomar decisões no sentido da 

proteção ambiental‖ (Idem, p. 148).  
430 Fazendo referência ao quadro normativo-penal lusitano, assim se manifesta PAULO DE SOUSA MENDES sobre o tema: 
―A prodigalidade na edição de penas pelo legislador moderno serve de paliativo para a falta de medidas de fundo, mais 
adequadas para a promoção dos fins em vista. No caso vertente, os novos tipos de crimes contra o ambiente podem não ser 
nada mais do que meros expedientes de demagogia legislativa, para silenciar os grupos de opinião ambientalistas‖ (Ob. cit., 
p. 34). No que à realidade brasileira pertine, esse argumento é também aplicável, porque parece ter havido certa letargia 
político-governamental depois da edição de dezenas de tipos penais ambientais. MARINA SILVA, que esteve à frente do 
cargo de Ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, é quem corrobora essa conclusão, uma vez que, para ela, ―o Brasil 

parece caminhar de forma firme e acelerada para o retrocesso de suas políticas ambientais. Exemplos não nos faltam: a 
aprovação da MP que transferiu milhões de hectares de terra na Amazônia, a inaceitável investida para destruir a principal lei 
ambiental do país, o Código Florestal, que confere proteção às nossas florestas e à biodiversidade. 
Os abusos e atropelos em projetos como a hidrelétrica de Belo Monte, quando não são cumpridas as condicionantes da 
licença prévia, ao mesmo tempo que se ignora os direitos dos mais afetados com a obra, que são os povos indígenas da 
região. O poder de veto concedido ao Ministério de Minas e Energia e aos governadores para criação de unidades de 
conservação federais, resultando no fato de que, nos últimos anos, pouquíssimas unidades foram criadas, como várias tiveram 
suas áreas reduzidas. E ainda a aprovação no Senado de uma lei que retira o poder do Ibama de fiscalizar desmatamentos, 

entre outras coisas‖ (Rio menos 20?). 
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Outra crítica feroz que se opõe ao Direito Penal Ambiental consiste no fato de que 

muitas atividades que causam elevado nível de poluição são excluídas do âmbito de 

abrangência do sistema punitivo, em razão de serem legalmente permitidas pelo Estado à vista 

da importância destas ao progresso econômico-social
431

, colocando em dúvida, assim, sua 

idoneidade para censurar condutas efetivamente lesivas ao meio ambiente
432

. Nesse sentido, 

verifica-se a pouca capacidade de atuação do Direito Penal para prevenir e reprovar 

comportamentos ambientalmente prejudiciais, impondo-se sua limitação e a outorga de um 

maior protagonismo ao Direito Administrativo
433

, normatividade tradicionalmente ligada à 

tutela jurídico-ambiental
434

. 

A tutela penal ambiental só ganhará sentido e legitimidade, se tiver seus olhos 

voltados às condutas que verdadeiramente provoquem relevante danosidade social, caso 

contrário, sua força penderá exclusivamente sobre comportamentos individuais inócuos do 

                                                             
431 BLANCA MENDOZA BUERGO adere à linha de pensamento que sustenta o limitado papel do Direito Penal na proteção 
ao meio ambiente, máxime porque muitas atividades poluentes contam a seu favor com uma permissão estatal: ―Y a este 
respecto, junto a la afirmación de la necesidad del recurso a la sanción penal en los casos más graves de atentados 
medioambientales, asimismo es necesario tomar consciencia de la limitada labor que cabe atribuirle al Derecho penal dentro 
del elenco de medios a utilizar para la tutela de los mencionados bienes. Y ello no solo porque el papel fundamental en la 
ordenación jurídica de la política medioambiental haya de ser atribuido al Derecho administrativo, sino también debido a que,  
como se há dicho antes, estando el Derecho penal limitado por el principio de ultima ratio a la persecución de los atentados 
más graves, sin embargo, lo cierto es que en este terreno, el mayor deterioro se produce a través de acciones social y 

jurídicamente permitidas‖ (Ob. cit., p. 679).    
432 A esse respeito, WOLF PAUL atribui à legislação ambiental feição simbólica por se tratar de normatividade jurídica 
tolerante com atividades prejudiciais ao meio ambiente: ―La progresiva ocupación, degradación y destrucción de los 
ecosistemas, espacios y medios ambientales se realiza en gran medida legalmente, con observancia de las disposiciones 
legislativas y administrativas. Por eso el Derecho ambiental puede ser considerado como la forma de la descontaminación 
simbólica de la realidad contaminada‖ (Megacriminalidad ecológica y derecho ambiental simbólico, p. 122). 
433 Posição essa defendida por PAULO DE SOUSA MENDES: ―Deve dizer-se, aliás, que há consenso doutrinário no 
reconhecimento de que o naco de leão do direito do ambiente (de carácter repressivo) deve caber ao direito de mera 

ordenação social, que é afinal o que acaba por suceder na lei, como vimos, e na própria práxis‖ (Ob. cit., p. 139). Citando 
exemplos de comportamentos massificados típicos do homo lusitanus, o autor aborda a questão relativa ao significado global 
das micro-agressões individuais ao ambiente e as consequências sinérgicas que delas advêm, aduzindo que ―o combate ao 
comportamento de massa exige do Estado acções de sensibilização ecológica dirigidas aos cidadãos, com muitas loas aos 
padroeiros da paciência nos intervalos. Em faltando a paciência aos pedagogos sociais por dever da causa pública, 
compreende-se que passem à imposição de coimas aos agentes das condutas mais insalubres, mas sem exageros. Ponto é que 
o direito penal não deve meter o nariz nestes assuntos: em primeiro lugar não está habilitado a lidar com comportamentos de 
massa; em segundo lugar, porque o direito penal não deve ocupar-se de minudências e estas situações, consideradas 
isoladamente, não são coisa diferente de malcriadez‖ (Idem, p. 16). De fato, a criminalização ambiental, para domesticar 

comportamentos de massa, com vistas a promover verdadeira mutação de comportamentos prejudiciais à sociedade, é 
equivocada, a nosso juízo, pois um tal dirigismo estatal de comportamentos feito pelas mãos do legislador penal 
inevitavelmente acarreta sérios riscos ao princípio fundamental da liberdade.   
434 ANABELA MIRANDA RODRIGUES, reconhecendo antes a intensa aproximação do Direito Administrativo na 
disciplina jurídica do ambiente, aponta uma série de motivos pelos quais entende ser tal normatividade mais apropriada que a 
penal para lidar com a degradação ambiental: ―Desde logo, o facto de esta ordem normativa ser a que se encontra mais 
próxima e mais estreitamente ligada aos agentes poluidores mais perigosos; depois, o legislador administrativo, pela 
facilidade em emitir normas, pela sua proximidade com os processos e progressos tecnológicos e pela atenção que lhes é 

obrigado a restar, possui uma mobilidade e uma plasticidade que, sendo próprias e adequadas daquele direito, não são 
possíveis nem seriam mesmo convenientes no direito penal. Para além de que a índole fundamentalmente preventiva do 
direito do ambiente só poderá ser eficazmente prosseguida através dos meios do direito administrativo‖ (Comentário 
Conimbricense do Código Penal, pp. 952-3). Os instrumentos de que se pode valer o Administrador Público revelam, por 
outro lado, que uma tutela ambiental por essa normatividade pode ser mais efetiva. Nesse caminho, a doutrina de HELENA 
REGINA LOBO DA COSTA: ―Nesse sentido, institutos como o zoneamento ambiental, o licenciamento ambiental, as 
políticas de manejo ou gestão, a declaração de que determinadas áreas são protegidas, o estudo de impacto ambiental, dentre 
outros, permitem ao direito administrativo o delineamento e a execução de planos e políticas que são fundamentais para a 

tutela preventiva do meio ambiente com efetividade‖ (Ob. cit., 173). 
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ponto de vista global para a agudização da degradação ambiental
435

, implicando, ademais, 

uma injusta e desigual distribuição do sistema punitivo, se comparados o padrão poluidor 

próprio de arranjos empresariais complexos e de pequenos poluidores individuais.  

Tais considerações forçam o legislador a deixar de se seduzir facilmente por uma 

proteção penal írrita e a dar o valor e o respeito devidos aos princípios da necessidade e 

idoneidade da intervenção penal, impedindo-o de determinar incriminações automáticas e 

desarrazoadas, posto que haja previsão constitucional explícita de criminalização de condutas 

ofensivas ao meio ambiente. Deve-se ter em mente que a política criminal é condicionada e 

joga um papel secundário em relação à política ambiental
436

, de tal maneira que se deve tolher 

de uma vez por todas o expediente de se adotar a priori iniciativas legislativas que repercutam 

no seio do ordenamento jurídico-penal. 

Fez-se alusão a respeito da exigência de que a intervenção penal atente ao princípio da 

fragmentariedade, apanhando do cotidiano somente as condutas que mais gravemente 

afrontem a dignidade do bem jurídico-ambiental
437

. A obediência a este princípio deve-se ao 

fato de que a conformação de uma política criminal direcionada à criminalização ambiental 

deve, nos moldes de um Estado Democrático de Direito, primar por um estatuto jurídico-penal 

concorde com os direitos e garantias individuais, como os princípios da exclusiva proteção a 

bens jurídicos, da ofensividade, da proporcionalidade, da culpabilidade, do Direito Penal do 

fato e da dignidade da pessoa humana, entre outros, compatibilizando-se, dessa forma, em um 

contexto mais amplo, com o princípio fundamental da liberdade.    

                                                             
435 Pertinente transcrever a reflexão de FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO acerca do tema: ―Na verdade, ao 
slogan muito divulgado na década de oitenta ‗todos somos responsáveis pela poluição do meio ambiente‘, cujo efeito real não 
foi o de responsabilizar os grandes poluidores industriais, é urgente contrapor uma perspectiva realista assente no princípio da 
danosidade social dos comportamentos: não se pode em caso algum equiparar no plano do dano ambiental a família que 

deixa na praia dois papéis amarrotados e uma garrafa vazia e o petroleiro que lava os seus tanques em zonas próximas da 
costa, causando desse modo a destruição de espécies e do ambiente marinho‖ (Ob. cit., p. 19). 
436 Dando à política ambiental primazia sobre a política criminal, LENÔRA AZEVEDO OLIVEIRA aduz o que se segue: 
―Dessa forma, mais do que de Política Criminal, a abordagem do meio ambiente necessita de Política Ambiental, que priorize 
ações de gestão e educação ambiental e favoreça a subordinação do poder econômico ao poder político‖ (A proteção do bem 
jurídico ambiental e os limites do Direito Penal Contemporâneo. Leituras constitucionais do sistema penal contemporâneo, p. 
90). 
437 Acerca do caráter fragmentário da tutela penal, explica-nos JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ que ―hay, pues, ataques 

contra bienes jurídico-penales que no dan lugar a la punibilidad de la conducta correspondiente. A ello se refiere el principio 
de fragmentariedad en la protección de los bienes jurídico-penales, según el cual sólo pueden constituir hechos penalmente 
relevantes las modalidades de ataque más graves contra tales bienes jurídico-penales. También en este principio inciden 
consideraciones de proporcionalidad y de utilidad‖ (Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, p. 290). Com apoio 
nessa premissa teórica, o autor faz ponderações sobre o processo de descriminalização de um fato: ―La concurrencia de 
consideraciones de proporcionalidad y de necesidad tanto en la teoría del bien jurídico-penal como en la teoría de su 
protección fragmentaria permite concluir que la despenalización de un hecho (con su consiguiente remisión al Derecho civil 
o al administrativo, o simplemente su exclusión del ámbito de la protección jurídica) puede responder a que la sanción penal 

se estime desproporcionada, o innecesaria, o ambas cosas‖ (Ibidem). 
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No curso do trabalho
438

, viu-se que o processo de expansão do Direito Penal, e o 

surgimento da criminalização ambiental, em particular, apontam como uma de suas causas à 

elevação e à colocação em destaque de discursos provenientes da assim chamada criminologia 

de esquerda ou criminologia crítica. Essa corrente de pensamento caracteriza-se por uma 

visão diferenciada do sistema punitivo, materializada nas denúncias às iniquidades nele 

presentes, uma vez que enxerga no processo de elaboração das incriminações e na forma e nas 

condições de fato em que são efetivadas suas disposições uma manifestação de poder das 

classes dominantes, cuja intencionalidade está voltada à manutenção de seus privilégios e à 

opressão das classes menos favorecidas socialmente, ou, de forma sintética, os representantes 

deste setor doutrinário veem no Direito Penal um instrumento de reprodução das 

desigualdades sociais.   

A criminologia crítica assumiu posição de destaque por ter deslocado o objeto de 

estudo desta disciplina – abandonando uma visão ontológica da criminalidade
439

 – e por ter 

censurado com vigor a fundamentação teórica a que estavam as incriminações penais 

tradicionalmente conexionadas, tornando possível descortinar com dados científicos a falsa 

premissa, segundo a qual as normas penais incidem e projetam seus efeitos igualmente para 

todos os indivíduos
440

. Notabilizou-se a linha doutrinária referida por demonstrar exatamente 

o contrário, isto é, por tornar evidente que ―as maiores chances de ser selecionado para fazer 

parte da ‗população criminosa‘ aparecem, de fato, concentradas nos níveis mais baixos da 

escala social (subproletariado e grupos marginais)‖
441

. 

Coerente com a afirmação de que o Direito Penal constitui uma normatividade 

desigual, os representantes da criminologia crítica fizeram aportar no cenário jurídico-penal, 

                                                             
438 Capítulo 2, item 2.2. 
439 Em conformidade com a doutrina de ALESSANDRO BARATTA: ―Na perspectiva da criminologia crítica a 
criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se 
revela, principalmente, como um status atribuído a determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção: em primeiro lugar, 

a seleção dos bens protegidos penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens, descritos nos tios penais; em 
segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam infrações a normas 
penalmente sancionadas‖ (Ob. cit., p. 161). Trata-se, em suma, de cambiar o objeto de análise para os processos de 
criminalização de comportamentos, a fim de jogar luz nas razões pelas quais se criminalizam determinadas condutas e se 
atribui o diferenciado status de criminoso para determinadas pessoas. 
440 ALESSANDRO BARATTA, reconhecidamente um dos integrantes dessa linha de pensamento, opõe severas críticas ao 
Direito Penal, resumindo-as nas proposições seguintes: ―a) o direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, 
nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos, e quando pune as ofensas aos bens essenciais o faz com 

intensidade desigual e de modo fragmentário; b) a lei penal não é igual para todos, o status de criminoso é distribuído de 
modo desigual entre os indivíduos; c) o grau efetivo de tutela e a distribuição do status de criminoso é independente da 
danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de que estas não constituem a variável principal da 
reação criminalizante e da sua intensidade‖ (Idem, p. 162).    
441 Idem, p. 165. Prossegue o autor no caminho argumentativo exposto para concluir que: ―A posição precária no mercado de 
trabalho (desocupação, subocupação, falta de qualificação profissional) e defeitos de socialização familiar e escolar, que são 
características dos indivíduos pertencentes aos níveis mais baixos, e que na criminologia positivista e em boa parte da 
criminologia liberal contemporânea são indicados como as causas da criminalidade, revelam ser, antes, conotações sobre a 

base das quais o status de criminoso é atribuído‖ (Ibidem). 
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ao nível discursivo da política criminal, ponderações relativas ao tratamento diferenciado que 

se confere legalmente aos indivíduos que pertencem às classes dominantes e os integrados às 

classes subalternas
442

. O resultado dessas importantes considerações de natureza sociológica 

conduziu à introdução no debate parlamentar de demandas legislativas destinadas a remover 

os empecilhos que obstaculizam uma aplicação e distribuição igualitárias do sistema punitivo, 

mediante a ampliação do Direito Penal também a áreas de interesse das classes dominantes
443

, 

criminalizando comportamentos antes singelamente considerados como desviantes e 

indiferentes à normatividade penal.       

Portanto, à luz dessas considerações, pode-se dizer que o aparecimento da 

criminalização ambiental teve como um de seus substratos teóricos, embora não se ignore que 

o despertar da consciência ecológica e a preocupação com a crescente degradação ambiental 

tenham constituído o leit motiv das incriminações ambientais, a necessidade de se cobrir 

jurídico-penalmente um conjunto relevante de condutas atribuídas àqueles que detêm maior 

capacidade econômico-financeira de verter com suas atividades resultados negativos ao meio 

ambiente, ou seja, aos que são os grandes responsáveis por comprometer o desiderato 

constitucional de conceder a todos um ambiente sadio e de qualidade
444

. 

Nesse contexto, torna-se possível estabelecer um ponto de contato ou de intersecção 

entre o princípio da fragmentariedade e o espírito teórico-ideológico de que se animam as 

manifestações dos representantes da criminologia crítica, cuja missão maior é a busca de um 

                                                             
442 Como pontua ALESSANDRO BARATTA, ―o Direito Penal tende a privilegiar os interesses das classes dominantes, e a 
imunizar do processo de criminalização comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas pertencentes, e 
ligados funcionalmente à existência da acumulação capitalista, e tende a dirigir o processo de criminalização, principalmente, 
para formas de desvio típicas das classes subalternas‖ (Ibidem). Quando essa regra se inverte, colocando – não sem um 
desconcerto e até com certo constrangimento por parte das agências executivas – no eixo do sistema punitivo integrantes das 
classes poderosas, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI pontua a excepcionalidade de tal situação e o fato de sua ocorrência estar 
ligada à busca de enfraquecimento do selecionado na cúpula hegemônica, sendo o Direito Penal, assim, instrumentalizado 
como meio de eliminação competitiva: ―Múltiplos são os casos demonstrativos de que, em nossa região marginal, os 
poderosos só são vulneráveis ao sistema penal quando, em uma luta que se processa na cúpula hegemônica, colidem com 

outro poder maior que consegue retirar-lhes a cobertura de invulnerabilidade‖ (Ob. cit., p. 108). 
443 Nesse sentido, a doutrina de ALESSANDRO BARATTA: ―Da crítica do direito penal como direito desigual derivam 
conseqüências analisáveis sob dois perfis. Um primeiro perfil refere-se à ampliação e ao reforço da tutela penal, em áreas de 
interesse essencial para a vida dos indivíduos e da comunidade: a saúde, a segurança no trabalho, a integridade ecológica etc. 
Trata-se de dirigir os mecanismos da reação institucional para o confronto da criminalidade econômica, dos grandes desvios 
criminais dos órgãos e do corpo do Estado, da grande criminalidade organizada‖ (Ob. cit., p. 202).  
444 Embora não se desconheça a robusta crítica lançada contra essa linha de pensamento, fundada (a) no abandono das 
pesquisas etiológicas e dos métodos estatísticos e (b) na necessidade de mudança estrutural na sociedade para obtenção de 

resultados positivos na seara criminal (VERAS, Ryanna Pala, Nova criminologia e os crimes do colarinho branco, pp. 155-7, 
passim; acerca do realismo de esquerda, de sua tentativa de resgate do enfoque etiológico no exame da criminalidade e da 
assunção de que o crime é um problema social ver ANITUA, Gabriel Ignacio, Histórias dos pensamentos criminológicos, pp. 
713-23), a análise de tais proposições é importante porque serve para afastar incriminações ambientais originadas de atos 
toscos, rotineiros e aceitos socialmente, muitas vezes praticados por pessoas paupérrimas e que constituem, não raro, meios 
de sobrevivência, suavizando-se, assim, os perversos efeitos de uma política criminal que atribui o mesmo grau de 
responsabilidade destas pessoas àquelas cuja detenção dos meios de produção da riqueza é responsável por um grau de 
poluição altamente prejudicial ao meio ambiente. Neste particular, relacionando a degradação do ambiente à classe social em 

que se insere o autor deste ato, ver ULRICH BECK, La sociedad del riesgo global, pp. 54-5.  
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Direito Penal que igualmente acomode em seu interior condutas pertencentes às classes 

dominantes, as quais pertencem, sem dúvida, as atividades que maior impacto ambiental 

causam ao meio ambiente, visto que são elas responsáveis por administrar e comandar 

complexos empresariais que têm na degradação ambiental uma das consequências de suas 

atividades
445

.  

Assim, parece razoável alegar que a incriminação ambiental só se torna legítima na 

medida que incida sobre as condutas que mais gravemente afetam o bem jurídico-

ambiental
446

, tanto as individuais como as de – e principalmente – complexos industriais 

reconhecidamente poluidores que atuam à margem da lei, obedecendo-se ao princípio da 

fragmentariedade
447

, cuja importância é evidente na determinação das diretrizes político-

criminais de um Estado Democrático de Direito. Com apoio nessas premissas, é possível pôr 

em marcha o projeto de contrair o Direito Penal Ambiental ao mínimo essencial à convivência 

comunitária harmônica e de promover seu adequado redimensionamento na 

contemporaneidade, tendo em vista a desarrazoada expansão do sistema punitivo no âmbito 

penal-ambiental.          

A concretização de uma tutela penal ambiental deste tipo reclama uma reflexão 

profunda acerca da incriminação de condutas que não têm o efeito de lesionar 

                                                             
445 Parece que o fato de se rejeitar a criminalização em si de pessoas jurídicas, tese defendida no final do terceiro capítulo, e  a 
constatação de que há uma série de dificuldades dogmáticas pertinentes à imputação penal em contextos empresariais, que se 
avolumam quanto maior for a complexidade estrutural da empresa, causando, também aqui, uma certa seletividade penal de 
pequenas e médias empresas, cuja organização é mais simples, certo é que quem as dirige e é por elas responsável 

efetivamente provocam intenso dano ambiental. Impõe-se à normatividade penal, pois, atentar a essa realidade e dotar suas 
agências executivas dos meios necessários à perseguir tais condutas, sobretudo daquelas estruturas organizacionais 
causadoras de intensa degradação ambiental, à luz do princípio da fragmentariedade. Todavia, como não se deve confundir a 
noção de responsabilidade com a de injusto penal, deve a imputação penal recair sobre essas pessoas desde que respeitado o 
princípio indeclinável da atribuição pessoal e subjetiva da prática de uma infração penal. A esse respeito, pontuando a 
limitada capacidade de o Direito Penal intervir em organizações empresariais para apurar responsáveis pela degradação 
ambiental, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―É preciso, pois, reconhecer que o direito penal aplicado a 
condutas praticadas em contextos empresariais não tem capacidade para fornecer respostas satisfatórias. Ele só poderá 
intervir legitimamente nas hipóteses em que for possível estabelecer responsabilidades individuais concretas, sem presumir a 

prática de condutas ou abandonar uma análise específica, o que certamente será difícil em boa parte dos casos‖ (Ob. cit., p. 
105). 
446 Partindo da premissa de que ―la afectación al medio ambiente penalmente relevante se determina en función de si ha 
generado un grave peligro o bien para el equilibrio de los sistemas naturales o bien para la salud de las personas‖ e de que à 
configuração do ilícito-típico é insuficiente a transgressão à normatividade administrativa, JESÚS-MARÍA SILVA 
SÁNCHEZ e RAQUEL MONTANER FERNÁNDEZ estabelecem dois requisitos para que uma conduta determinada seja 
considerada um ilícito penal: “En primer lugar, y sobre todo, a la valoración del statu quo anterior a la producción de la 
conducta cuya relevancia típica se trata de determinar. Dicho statu quo constituye precisamente el (único) ‗equilibrio de los 

sistemas naturales‘ (realmente existente) y, por consiguiente, es la posibilidad de perjudicar gravemente dicho statu quo – y 
no la comparación con una situación ideal ya inexistente antes de la realización de la acción – la que debe dar lugar a la 
apreciación de un hecho típico. En segundo lugar, sin embargo, para valorar si cabe entender que un determinado hecho 
podía perjudicar gravemente el statu quo ambiental preexistente es preciso recurrir a criterios de extensión en el espacio, 
prolongación en el tiempo, intensidad de la afectación, importancia de la especie, etcétera‖ (Ob. cit., pp. 31-2). 
447 A respeito do conteúdo desse princípio, a doutrina de JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ: ―Una conducta no puede ser 
incriminada si no se dirige contra un ‗bien jurídico-penal‘; sin embargo, aun constituyendo una agresión contra un bien que 
presente tal naturaleza, cabe que no sea susceptible de ser incriminada, si no supone una forma de ataque tan grave para 

requerir su tipificación penal‖ (Ob. cit., p. 286). 
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significativamente o bem jurídico-ambiental, e que constituem nada mais que simples micro-

agressões contra um ambiente sadio e de qualidade. Impõe-se, sem dúvida, a partir de uma 

leitura incisiva do princípio da mínima intervenção do Direito Penal
448

, a exclusão de tal 

normatividade daqueles comportamentos destituídos de lesividade, permitindo-se a 

minimização das incriminações ambientais
449

 e a materialização de uma específica 

neocriminalização obediente aos clássicos princípios que desde há muito iluminam as práticas 

penais
450

. 

Essa arrumação legislativa só será viável caso se entenda inadiável uma rigorosa 

depuração da tutela penal ambiental, reduzindo-a a um núcleo composto exclusivamente por 

condutas dotadas de real lesividade. Uma ampla incriminação de condutas, mesmo as 

consideradas de somenos importância, certamente trará como resultado o insucesso da 

execução do programa criminalizador, o aparecimento de altas cifras negras (ou douradas) e, 

por fim, desestimulará aqueles que atuam ao abrigo da normatividade ambiental a 

continuarem assim agindo, tudo favorecendo a que ao Direito Penal Ambiental seja associada 

a imagem de um tigre de papel
451

, destituído de real efetividade.  

                                                             
448 ALESSANDRO BARATTA, ao tratar da mínima intervenção do Direito Penal, estabelece uma série de princípios – intra 
e extrassistemáticos – conducentes ao uso racional do sistema punitivo. Quanto aos intrassistemáticos, ele divide-os em: ―1) 
principios de limitación formal; 2) principios de limitación funcional; 3) principios de limitación personal o de limitación de 
la responsabilidad penal‖ (Principios del Derecho Penal Mínimo [para una teoría de los derechos humanos como objeto y 
límite de la ley penal], p. 627). Em relação os extrassistemáticos, o autor elenca os seguintes: ―1) Principios extrasistemáticos 
de descriminalización; 2) Princípios metodológicos de la construcción alternativa de los conflictos y de los problemas 

sociales‖ (Idem, p. 643). Todos eles possuem subdivisões que revelam especificidades de cada grupo, tudo com um único 
objetivo: tornar menos arbitrária e mais rigorosa cientificamente – e, por isso, melhor controlável – a atuação da intervenção 
penal.      
449 Nesta toada são os ensinamentos de LUIGI FERRAJOLI, expoente de um sistema penal garantista: ―Em conclusão, o 
princípio de lesividade, como ficou aqui definido, tem o valor de critério polivalente de minimização das proibições penais. E 
equivale a um princípio de tolerância tendencial da desviação, idôneo para reduzir a intervenção penal ao mínimo necessário 
e, com isso, para reforçar sua legitimidade e credibilidade. Se o direito penal é um remédio extremo, devem ficar privados de 
toda relevância jurídica os delitos de mera desobediência, degradados à categoria de dano civil os prejuízos reparáveis e à de 
ilícito administrativo todas as violações de normas administrativas, os fatos que lesionam bens não essenciais ou os que são, 

só em abstrato, presumidamente perigosos‖ (Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 440). 
450 LUIZ LUISI chega a propor, referindo-se ao contexto legislativo brasileiro, a elaboração de uma nova lei penal ambiental 
em substituição à Lei 9.605/98, tamanha a violação perpetrada contra o princípio da intervenção mínima: ―A tutela penal do 
meio ambiente é, sem dúvida, absolutamente necessária. A intervenção penal se faz indispensável, mas deve ser limitada às 
formas mais graves de agressão ao bem jurídico em causa, de molde a servir efetivamente para a prevenção e a repressão. E 
elaborada cuidadosamente através de uma legislação tecnicamente correta, sem as maxi e as mini-cretinices da Lei n. 9.605. 
Aconselhável será partir para a elaboração de uma outra lei, que seria resultado de um amplo debate, com a participação dos 
cientistas penais das nossas Universidades e dos Institutos especializados em questões criminais, e de estudiosos idôneos da 

temática do meio ambiente‖ (Ob. cit., p. 100). 
451 WOLF PAUL foi quem utilizou essa expressão para designar o Direito Penal Ambiental: ―El Derecho ambiental que fue 
creado por el Estado Industrial y Tecnológico para asegurar la optimal administración y prevención de los riesgos y por ende 
de los conflictos típicos de la actualidad no cumple su función protectora. Desde luego aquél contiene todos los signos 
semánticos para prevenir, evitar y sanear la destrucción y degradación ambiental respectivamente. Pretende aun ser la 
antiarma jurídica contra las fuerzas contaminadoras, el antídoto legal contra el envenenamiento químico de la naturaleza. Sin 
embargo, todos estos signos semánticos y sus pretensiones engañan. Frente a la mundial contaminación y degradación de la 
biosfera, el Derecho ambiental es una arma sin municiones, un ‗tigre de papel‘ – como dicen los chinos – que lejos de tener 

un carácter instrumental, sólo posee un carácter simbólico‖ (Ob. cit., p. 113). 
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É mister que se faça, nessa ordem de ideias, uma profunda reflexão acerca da tutela 

penal ambiental em território brasileiro, questionando-se a pertinência de se manter um corpo 

legislativo reconhecidamente amplo, excessivo e prolixo, definidor de dezenas de 

incriminações
452

. Acima de tudo, é necessário dar seguimento à discussão – já iniciada por 

juristas preocupados com o respeito às sólidas garantias de que se reveste o sistema 

punitivo
453

 – relativa ao aperfeiçoamento da tutela penal ambiental brasileira, criticando-a e 

reparando-a quando preciso, para que se promova o seu indispensável refinamento e se lhe 

retire o caráter de lei ditatorial
454

.   

 

 

4.3. A administrativização do Direito Penal como incorreto caminho político-criminal 

 

A intensa aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo, concretizada 

no expediente legislativo de se transferir a demarcação do conteúdo do injusto penal a 

comandos jurídico-administrativos, é uma das características mais marcantes do Direito Penal 

da atualidade. O resultado jurídico-dogmático dessa combinação é traduzido, como se viu, na 

criação de tipos penais dependentes de complementação pela normatividade administrativa, 

para os quais se faz necessário, em termos de operatividade, a existência de uma norma penal 

em branco ou de um ato administrativo de caráter individual
455

.     

                                                             
452 Em sua tese de doutorado, defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, NALAYNE MENDONÇA PINTO, em 
um dos tópicos de seu trabalho, debruçou-se sobre a tutela penal ambiental, e defendeu o que se segue: ―O que chama 
atenção na Lei de Crimes Ambientais é a excessiva criminalização das infrações de pouca importância. A proliferação 
indiscriminada dos ilícitos administrativos com a etiqueta de ilícitos penais ou, em outras palavras, a criminalização de 
condutas de escassa, ou nenhuma, ofensividade reflete uma opção dos legisladores pela expansão do direito penal como 
solução para todos os tipos de questões político-sociais. São mais de sessenta novos tipos penais enunciados na Lei 9.605‖ 
(Penas e Alternativas: Um estudo sociológico dos processos de agravamento das penas e de despenalização no sistema de 
criminalização brasileiro (1984-2004), pp. 188-9). Em sua tese, a autora informa que o projeto de lei em sua versão original 
continha apenas nove artigos que explicitavam as sanções penais e administrativas em face de condutas ambientalmente 

lesivas (Idem, p. 187).    
453 Um deles é LUIZ REGIS PRADO. A tal respeito, e em tom acentuadamente crítico, mas correto a nosso sentir, o autor 
doutrina que ―as leis penais ambientais, mormente no Brasil, são, em sua maioria, excessivamente prolixas, casuísticas, 
tecnicamente imperfeitas, quase sempre inspiradas por especialistas do setor afetado, leigos em Direito, ou quando muito de 
formação jurídica não específica, o que as torna de difícil aplicação, tortuosas e complexas, em total descompasso com os 
vetores – técnico-científicos – que regem o Direito Penal moderno‖ (Ob. cit., p. 83). Na opinião do autor ―o advento da Lei 
9.605, de 1998, lamentavelmente, pouco contribuiu para o necessário aperfeiçoamento do tratamento legislativo da matéria 
ambiental‖ (Ibidem). 
454 Foi com esse designativo que MIGUEL REALE JÚNIOR se referiu à Lei 9.605/98, em artigo publicado no mesmo ano 
em que promulgada a lei.  Em conformidade com o autor: ―A defesa imprescindível do meio ambiente não autoriza que se 
elabore e que o Congresso aprove lei penal ditatorial, seja por transformar comportamentos irrelevantes em crime, alçando, 
por exemplo, à condição de delito o dano culposo, seja fazendo descrição ininteligível de condutas, seja considerando crime 
infrações nitidamente de caráter apenas administrativo, o que gera a mais profunda insegurança‖ (A lei hedionda dos crimes 
ambientais). 
455 Sobre o assunto, a doutrina de MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO: ―Vê-se, hoje em dia, uma tendência à 
aproximação entre o direito penal e o direito administrativo. Isso ocorre em dois planos: primeiro, a partir da identificação do 

direito penal com o modus operandi do direito administrativo. Ou seja, o direito penal, em um dado momento e em 
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A introdução no debate público de demandas relacionadas ao asseguramento de um 

patamar razoável de segurança aos indivíduos adveio da constatação de que as sociedades 

pós-industriais caracterizam-se por um permanente exercício de reflexão acerca dos novos 

riscos sociais e do alto potencial lesivo que ostentam. Como antes visto, os novos riscos 

sociais são fruto de problemas estruturais e sistêmicos, resultantes da complexidade 

organizativa das relações de responsabilidade e dos desenvolvimentos tecnológicos e 

científicos
456

; além disso, é diminuta a viabilidade de atenuar seus efeitos por meio de um 

contrato de seguro e, à diferença dos riscos verificados em outros períodos históricos, os da 

atualidade têm aptidão até mesmo para destruir a vida na Terra
457

.  

Nesse contexto, passou-se a exigir maior presteza do Estado na contenção dos riscos 

típicos das sociedades pós-industriais, a fim de se evitarem os nefastos efeitos oriundos da 

produção catastrófica destes, de tal modo que a prevenção tornou-se meta prioritária no 

âmbito do Direito Penal. Há, assim, o empréstimo de nova funcionalidade aos sistemas 

punitivos estatais, responsável pela antecipação de seus marcos protetivos e pela introdução 

do Direito Penal na discussão relativa aos problemas sistêmico-estruturais que afligem as 

sociedades pós-industriais, tendo-o em perspectiva para resolução destes conflitos. 

A consequência de se deixar o controle e a gestão de riscos globais a cargo de uma 

normatividade vocacionada a incidir excepcionalmente com vistas a combater atos singulares 

ofensivos a bens jurídicos socialmente importantes é a de corromper sua base teórica de 

justificação e seus pilares científicos de sustentação, confundindo-a com outras 

normatividades e valendo-se de fundamentos de atuação próprios destas. A 

administrativização
458

 é um dos sintomas dessa tendência de expansão do Direito Penal e uma 

                                                                                                                                                                                              
determinados casos, prescinde do seu paradigma a determinadas lesões a bens jurídico-penais e passa a adotar o encargo, 
anteriormente sediado no campo da administração, de promover valores, bem como ordenar e planejar determinados setores 
da sociedade, a partir de uma linha de atuação global e não focada em um ato criminoso específico. Segundo, por meio da 

acessoriedade prestada pelo direito penal ao direito administrativo. O que significa que, em geral, quando se pensa na 
proteção dos padrões de segurança de bens supra-individuais, temos uma regulamentação administrativa da matéria cuja 
observância é reforçada pela esfera penal‖ (Ob. cit., p. 171). 
456 Capítulo 2, item 2.1. 
457 Nesse sentido, a doutrina de ULRICH BECK: ―É certo que os riscos não são uma invenção moderna. Quem – como 
Colombo – saiu em busca de novas terras e continentes por descobrir assumiu riscos. Estes eram, porém, riscos pessoais, e 
não situações de ameaça global, como as que surgem para toda humanidade com a fissão nuclear ou com o acúmulo de lixo 
nuclear. A palavra ‗risco‘ tinha, no contexto daquela época, um tom de ousadia e aventura, e não o da possível autodestruição 

da vida na Terra‖ (Sociedade de risco, p. 25). 
458 Sobre a administrativização do Direito Penal, assim se manifesta ALESSANDRO BARATTA: ―Tal termo nos indica dois 
fatos que, apesar de complementares, são distintos: em primeiro lugar está o fato de que a maior parte das normas penais 
produzidas pelos legisladores em número cada vez maior, juntamente com os códigos e também algumas leis de reformas 
destes mesmos códigos (...), sejam normas penais acessórias às normas e à atividade administrativa do Estado e das 
instituições públicas. (...) Em segundo lugar o termo ‗Administrativização‘ indica que os tipos penais novos tendem a se 
parecer, na sua forma, cada vez mais, com as normas de intervenção da administração pública, distanciando-se assim dos 
requisitos ‗clássicos‘ da lei (abstração e generalidade)‖ (Funções instrumentais e simbólicas do Direito Penal. Lineamentos 

de uma teoria do bem jurídico, p. 12). Sobre o assunto, bem elucidativa também é a lição de GUILHERME DE GOUVÊA 
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das vias eleitas pelo legislador ordinário na incriminação de condutas lesivas ao meio 

ambiente.   

Todavia, põe-se a questão de se saber se esse caminho político-criminal é correto. Em 

outras palavras, é legítima a transformação do Direito Penal nos termos propostos? Os 

indivíduos estão dispostos a suportar tamanha ingerência no direito fundamental à liberdade a 

ponto de autorizarem a intervenção penal para o castigo de condutas peculiares ao Direito 

Administrativo? Deve-se entender como necessária a criação de um ―Estado da Prevenção‖ 

ou um ―Estado da Segurança‖ para justificar o controle penal dos novos riscos sociais
459

? 

O estreito relacionamento entre as disciplinas referidas conduz inevitavelmente a uma 

hipertrofia do Direito Penal e à consequente tutela de meras funções estatais de controle de 

riscos
460

, contrariando a tradicional missão desta normatividade de proteger bens jurídicos 

cujo componente antropológico é essencial
461

, mesmo se cuidando do bem jurídico-

ambiental
462

. A insistência em um modelo de Direito Penal projetado eminentemente para 

servir de anteparo aos novos riscos sociais, por meio da constante antecipação de suas 

barreiras punitivas, atingindo invariavelmente comportamentos inofensivos, bem como para 

                                                                                                                                                                                              
FIGUEIREDO: ―Administrativização do direito penal significa, portanto, a assunção de uma nova postura político-criminal 

por parte do legislador. À custa do abandono do conteúdo liberal do conceito de bem jurídico, e com todas as implicações 
dogmáticas que daí advêm, diz-se que o direito penal se administrativizou (...) Como o que se protege são contextos 
genéricos e de questionável protencialidade crítica, o direito penal é levado a responder, com seus instrumentos próprios de 
atuação, tão logo quando se contravenham os standards estabelecidos pela Administração. Rompendo com a tradição de se 
orientar à salvaguarda de bens jurídicos concretos e determinados e reagir a formas de lesão ou perigosidade também 
concretas e determináveis, o direito penal vê-se vocacionado, tal como o direito administrativo sancionador, a perseguir 
funções de ordenação de setores da atividade administrativa‖ (Ob. cit., p. 120). 
459 Acerca dessas designações incorporadas à noção de Estado, uma vez mais cita-se a doutrina de ALESSANDRO 

BARATTA: ―O ‗Estado da segurança‘ seria então o resultado da transformação da estrutura política adequada sobre as 
características de uma sociedade que, num ritmo cada vez mais acelerado, conduz a situações de risco. (...) Em termos mais 
concisos, poderia-se afirmar que o ‗Estado da prevenção‘ ou o ‗Estado da segurança‘ é aquele onde a produção normativa e 
os mecanismos de decisão tendem a reorganizar-se permanentemente como resposta a uma situação de emergência 
estrutural‖ (Ob. cit., p. 13). O embate entre segurança e liberdade é uma das questões mais candentes da a tualidade e é 
resultado do medo frutificado na sociedade acerca dos novos riscos. A dialética decorrente dessas aspirações parece apontar, 
senão para uma impossibilidade, para uma difícil conciliação entre ambas. De todo modo, independentemente de um juízo de 
predileção que se faça por uma ou outra, não se pode absolutizar qualquer uma delas, porque não há segurança sem liberdade, 
e vice-versa.   
460 ―La protección penal de bienes colectivos, no debe servir como ‗caballo de Troya‘ que conduzca a la administra tivización 
del derecho penal. Si bien en la naturaleza de los bienes colectivos se halla presente la actividad ponderante de la 
administración, que fija los límites del riesgo permitido, no pueden erigirse en bienes jurídico-penales simples potestades 
administrativas de control, puesto que las mismas pueden ser salvaguardas por el derecho administrativo‖ (RODAS 
MONSALVE, Julio César, Protección penal y medio ambiente, p. 31). 
461 A respeito da necessária fundamentação antropológica do Direito Penal, a doutrina de EUGENIO RAÚL ZAFFARONI: 
―É necessário esclarecer que não acreditamos que a coerência interna do discurso jurídico-penal esgote-se em sua não-
contradição ou complexidade lógica, mas, ao contrário, requer também uma fundamentação antropológica básica com a qual 

deve permanecer em relação de não-contradição, uma vez que, se o direito serve ao homem – e não o contrário –, a 
planificação do exercício de poder do sistema penal deve pressupor esta antropologia filosófica básica ou ontologia regional 
do homem‖ (Ob. cit., pp. 16-7). 
462 JUAREZ TAVARES, no prefácio à obra de LUIZ REGIS PRADO, Direito Penal do Ambiente, confirma essa assertiva: 
―Na verdade, é sempre oportuno lembrar que o Direito Penal não pode servir de mero instrumento de realizações políticas. 
Mesmo que se trate da defesa de bens ou interesses da mais alta relevância, como é o caso do meio ambiente, deve-se atender 
sempre ao princípio fundamental da proteção à dignidade da pessoa humana, como limite a qualquer forma de incriminação e 
como postulado de que o Direito Penal só deve ser empregado como ultima ratio, na medida precisa da necessidade da 

proteção de bem jurídico e da adequação a impedir o dano social de determinada conduta‖ (Ob. cit., p. 16). 
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assegurar os standards de segurança delineados administrativamente
463

 subverte sua clássica 

maneira de incidir, tornando premente a reflexão acerca da devolução destas funções ao 

Direito Administrativo
464

. 

Se é certo que eficiência e prontidão são caracteres indispensáveis a qualquer governo 

minimamente comprometido com a regulação dos novos problemas sociais e com o bem-estar 

dos indivíduos, também é correto que o uso populista do Direito Penal e a sua transformação 

em arma política em nada contribuem para a solução dos riscos advindos com as sociedades 

pós-industriais. Pelo contrário, a governança por meio do crime
465

 somente tornará nítida a 

utilização meramente simbólica do Direito Penal, implicando uma série de riscos ao princípio 

fundamental da liberdade, distanciando tal regulação jurídica da efetiva proteção a bens 

jurídicos.  

Dessa forma, o more of the same representado pelo sedutor e fácil recurso à ameaça 

penal para tratar dos problemas sociais originados da crescente degradação ambiental revela a 

um só tempo a ineficiência da política criminal que persevera em colocar o sistema punitivo 

como solução primária da crise ecológica e a desproporcionalidade de posicioná-lo em terreno 

                                                             
463 É em virtude disso que se confere demasiado prestígio ao desvalor da ação e se cria à exaustão crimes em que o injusto -
típico está centrado na mera violação de um dever jurídico, isto é, o núcleo essencial destas incriminações reside no simples 
desrespeito ao dever de observância da norma penal. Em parte a implementação destes ilícitos assenta-se na justificativa 
segundo a qual, ―en campos de acción densamente entrelazados, como es característico en las sociedades de riesgo, el propio 
uso individual de la libertad es peligroso en si‖ (GÜNTHER, Klaus, De la vulneración de un derecho a la infracción de un 

deber. ¿Un “cambio de paradigma” en el Derecho Penal?, p. 503), irrompendo, assim, no quadro normativo-penal, 
infrações delitivas que incorporam essa idéia, como os crimes imprudentes e os de comissão por omissão. O resultado é que 
ambas as espécies delitivas ―culminan en el delito de omisión imprudente. Con la general expansión de deberes positivos esta 
clase de delito aparece en el centro de la sistemática del Derecho Penal‖ (Idem, p. 504). Todavia, essa nova formatação do 
sistema punitivo contrasta com uma série de garantias que lhe são peculiares, tais como a lesividade, a intervenção mínima, a 
culpabilidade, a dignidade da pessoa humana, e, ainda, há fortes dúvidas de se com tais condutas efetivamente se está a 
proteger bens jurídico-penais ou se está a funcionalizar o Direito Penal para a tutela de funções administrativas de controle de 
riscos, tornando-o simbólico. Nesse sentido, ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, convicto de que a legislação 
penal ambiental tem natureza simbólica, afirma que um Direito Penal desse tipo cria ―um Direito Penal da pena, no qual o 

delito aperfeiçoa-se muito mais como infração do dever do que como violação valorativa socialmente danosa. A sanção é um 
mecanismo coativo adicional, ou seja, um reforço jurídico‖ (Ob. cit., p. 257), violando-se, assim, os princípios penais 
mencionados. 
464 Concorda com esse ponto de vista MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO: ―De outro lado, a antecipação da 
tutela a âmbitos de proteção anteriores ao dano, privilegiando o desvalor da ação em detrimento do desvalor do resultado, a 
partir de considerações genéricas e globais acerca da conveniência de condutas, demonstra uma significativa ampliação do 
espectro de atuação do aparato penal, que passa a abarcar situações antes tratadas por meio do direito administrativo e, 
portanto, distintas do clássico padrão representado pela grave agressão aos bens mais caros à sociedade. Essa aproximação do 

direito penal ao campo dos ilícitos administrativos nos leva a questionar se não se trataria de uma intromissão indevida do 
direito penal em esferas que poderiam estar, satisfatoriamente, sob a regulamentação do direito administrativo sancionador‖ 
(Ob. cit., p. 165).   
465 De acordo com ROLAND HEFENDEHL, ―não existe alternativa para o compromisso com a proteção de bens jurídicos 
como única finalidade do direito penal. Esse compromisso mostra a sua relevância quando o legislador insiste em responder a 
escândalos sociais com novas criminalizações, praticando uma política de bens jurídicos populista. Essa tendência, hoje 
mundialmente observável, é descrita por meio do correto slogan ‗Governing through Crime‘ – (‗governado por meio do 
crime‘). A política se utiliza do crime e das reações a este para marcar pontos com a população e assim ganhar eleições‖ 

(Uma teoria social do bem jurídico, p. 104). 
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normativo pertencente ao Direito Administrativo
466

. O desacato à proporcionalidade 

cristalizado na aceitação de um Direito Penal Ambiental administrativizado não tem como 

efeito somente a desobediência ao princípio da intervenção mínima: o uso permanente do 

Direito Penal de forma excepcional ocasiona o fenômeno – indesejável em um Estado 

também preocupado com a vigorosa proteção dos direitos fundamentais de liberdade – da 

inflação penal
467

. 

As ponderações feitas conduzem ao rechaço a um Direito Penal administrativizado e 

meramente sancionador de violações a deveres jurídico-administrativos e de condutas 

bagatelares, incapazes de isoladamente provocar abalo no bem jurídico-ambiental. É claro que 

esse resultado argumentativo não tem a finalidade de promover a paralisia dos órgãos estatais 

que têm na proteção ambiental sua atribuição determinante; quer-se, sim, que o Estado adote 

medidas respeitadoras do âmbito de vigência de cada normatividade e que sejam condizentes 

com os direitos e garantias fundamentais.  

Impõe-se, sobretudo, enxergar que uma fé desmedida no Direito Penal para a proteção 

dos recursos ambientais ofusca a existência de outros instrumentos jurídicos mais adequados e 

eficazes para o enfrentamento da questão
468

; confere-lhe competências estranhas ao seu 

natural modo de atuar e, por fim, iludem-se os indivíduos ao se pretender que essa 

                                                             
466 Sob o ponto de vista do princípio da proporcionalidade, JOSÉ DANILO TAVARES LOBATO lança sua desconfiança 

quanto à idoneidade do Direito Penal para exercer o papel de protagonista no enfrentamento à degradação ambiental: ―De 
modo mais claro, o Direito Penal não é o instrumento indicado para tratar primariamente dos problemas ambientais, já que 
não protege qualquer bem jurídico ambiental. O Direito Penal não é capaz de chegar antes da ocorrência do dano ou do risco. 
Em suma, termina sendo um instrumento de criminalização dos problemas sociais, o que, sem dúvida, nos traz uma forte e 
inafastável fumaça de falta de proporcionalidade, tanto axiológica quanto jurídica, no atual manejo do Direito Penal para a 
tutela do ambiente‖ (Direito Penal Ambiental e seus fundamentos, p. 33). 
467 LUIGI FERRAJOLI é quem denuncia o caráter patológico de uma legislação penal demasiadamente ampla e 
administrativizada: ―Ao contrário, o desenvolvimento inflacional do direito penal no campo administrativo termina por 
ofuscar os limites e por resolver-se em um excesso injustificado de penalização. O fenômeno – iniciado na segunda metade 

do século XVIII, desenvolvendo-se durante o fascismo e assumindo dimensões absolutamente patológicas nos últimos 20 
anos – é um reflexo da crescente extensão da intervenção normativa do Estado na vida civil, e das conseqüentes passagens 
para o interesse público de setores sempre mais amplos e numerosos de atividades e de interesses econômicos e sociais. Seu 
aspecto patológico, por outro lado, não está seguramente no crescimento das dimensões da intervenção pública, mas, 
precisamente, na forma penal assumida pelo seu sistema sancionador por causa da já revelada ineficiência das técnicas de 
controle político e administrativo‖ (Ob. cit., pp. 658-9). O autor enumera as consequências da por ele denominada elefantíase 
da jurisdição penal, a seguir explicitadas sinteticamente: a) custo maior para o réus decorrente da penalização de sanções 
administrativas, em razão dos efeitos estigmatizantes que têm o processo penal e a imposição de penas; b) a tendência à 

descodificação, trazendo à legislação penal incerteza, antinomias, concurso de normas e de crimes; c) a confusão das leis faz 
com que se torne ilusória a presunção de conhecimento delas direcionando o sistema à responsabilidade objetiva por força da 
impossibilidade de ter consciência de todos os fatos penalizados; d) atrofiamento dos critérios de justificação das proibições 
penais; e) ineficiência e sobrecarga da máquina judiciária, que se ocupará de delitos pequenos e múltiplos (Idem, p. 659).   
468 ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ aduz, nesse sentido, que ―muchos de los nuevos ámbitos de intervención del 
derecho penal – medio ambiente, urbanismo, etc. –, deberían quedar reservados preferentemente a otros sectores del 
ordenamiento como el civil y el administrativo, pues, además de venir exigido por la naturaleza subsidiaria del derecho penal, 
disponen de instrumentos y procedimientos generalmente más eficaces que los propios del derecho penal‖ (La 

criminalización en el ámbito previo como tendencia político-criminal contemporánea, p. 183). 
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normatividade compense a falta de uma política estrutural mais abrangente
469

, maculando-a, 

irrefreavelmente, como um instrumento jurídico simbólico
470

. 

 

 

4.4. A distinção entre o ilícito penal e o ilícito administrativo 

 

Rejeitada a possibilidade de utilização do Direito Penal de forma administrativizada, 

verifica-se que assume importância a questão de distinguir o ilícito penal do ilícito 

administrativo, a fim de que o campo de atuação de cada um seja bem demarcado, e que os 

ilícitos tenham identidade própria. Além disso, a precisa definição das normatividades 

referidas auxilia na tarefa de distribuir os ilícitos aos sistemas punitivos aos quais pertencem, 

para que se transfira ao Direito Administrativo sancionador unicamente as infrações 

administrativas e, ao Direito Penal, as infrações penais. 

A esse respeito, dos mais destacados sobre o assunto, em que se intenta proceder à 

distinção fundada em bases materiais entre o ilícito penal e o administrativo, foi o trabalho de 

JAMES GOLDSCHIMDT publicado em 1902 sob o título ―Direito Penal Administrativo‖, de 

onde se extrai a oposição entre as noções do damnum emergens e do lucrum cessans, feita 

com o objetivo de frutificar a divisão entre os ilícitos
471

. 

Na formulação de JAMES GOLDSCHIMDT, a expressão damnum emergens é ínsita à 

categoria do ilícito penal, e seu descortinar revela a exigência de um resultado danoso 

imediato a um bem jurídico a sua configuração, resultante da desobediência não só do 

preceito normativo vulnerado, consubstanciador da vontade geral, como também da ofensa ao 

                                                             
469 ―Si no se quiere quebrar el Derecho penal del Estado de Derecho, éste debe únicamente mantenerse replegado al margen 
de la función de control preventivo general que se le está atribuyendo – y no sólo por parte de la política diaria –. Ello no 
significa la renuncia al control jurídico, sino la vuelta hacia las formas y los medios de control jurídico adecuados y 

razonables de que disponen el Derecho civil, el Derecho administrativo y el Derecho de la Seguridad Social. Sobre todo: el 
desacierto de la política estructural nunca puede ser compensado a través del Derecho penal‖ (ALBRECHT, Peter-Alexis, ob. 
cit., p. 487). 
470 AUGUSTO SILVA DIAS pontua que as novas demandas sociais em torno de uma maior proteção jurídico-penal, quanto 
aos novos riscos sociais, embora legítimas, nem sempre são respeitadoras dos fundamentos de validade do Direito Penal, 
visto que a permanente fuga do legislador moderno a esta normatividade promove um rebaixamento de sua tradicional 
finalidade de proteção a bens jurídicos: ―Mas reconhecemos também que estas regras nem sempre são observadas pelo 
legislador contemporâneo, que muitas vezes empreende uma ‗fuga‘ para o Direito Penal, servindo-se do seu elevado poder 

simbólico e das suas sanções para criar segurança e tranqüilidade sociais a troco do abandono da função de protecção 
subsidiária de bens jurídicos e da sua transformação em instrumento político de governo da sociedade‖ (―Delicta in se” e 
―delicta mere prohibita”, p. 261). 
471 ―Em 1902, em um célebre escrito denominado ‗Direito Penal Administrativo‘ (Das Verwaltungsstrafrecht), James 
Goldschimdt debruçava-se sobre a difícil questão da fronteira entre o direito penal e o direito administrativo, uma fronteira, 
diga-se, materialmente fundada, capaz de servir como critério qualitativo de distinção entre o ilícito penal e o ilícito 
meramente administrativo, a qual acaba por ser obtida, em sua melhor expressão, na interessante e ainda hoje significativa 
oposição entre dano e benefício ou ainda, mais precisamente entre as idéias de damnum emergens e lucrum cessans‖ 

(D‘AVILA, Fabio Roberto, Direito Penal e Direito Administrativo: elementos para uma distinção qualitativa, p. 84). 
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objeto de proteção
472

. Há nesta construção doutrinária, pois, a conjugação de fatores formais e 

materiais à legitimidade do ilícito-típico, expressados na necessidade de violação do preceito 

normativo em que incide a conduta do agente e no efetivo ataque a um bem jurídico.      

Por outro lado, o lucrum cessans é figura típica dos ilícitos administrativos e seu 

conteúdo indica que a lesão a bens jurídicos determinados não constitui um elemento fulcral 

de sua existência. Ao contrário, nele o que está em jogo é a ocorrência de um resultado 

favorável à promoção de interesses públicos
473

. Vale dizer, o ilícito administrativo surge 

porque a conduta do indivíduo é contrária a interesses públicos valorados legislativamente, e 

com ela tem-se mais uma perda de ganho no sentido de impedir a plena realização de uma 

política pública que propriamente uma afetação a bens jurídicos. Acentua-se, por assim dizer, 

o fato de que o ilícito administrativo é responsável por diminuir o rendimento de decisões 

políticas conectadas aos interesses de todos, frustradas que são pela conduta do agente. 

Resumidamente, à luz da doutrina de FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, a distinção entre 

o ilícito penal e administrativo, ou do damnum emergens e do lucrum cessans, pode assim ser 

esquematizada: 

Enquanto este [o ilícito penal] alcança legitimidade apenas 

quando, para além da oposição ao preceito normativo 

(dimensão formal), tem o seu objeto de proteção violado, na 
forma de uma ofensa ao bem jurídico, ou seja, um damnum 

emergens (dimensão material), ao ilícito administrativo, 

desprovido de bem jurídico, bastaria o não-atendimento às 

exigências normativas de promoção, bastaria um lucrum  
cessans

474
. 

 

A premissa da posição de JAMES GOLDSCHMIDT assenta-se na divisão que o autor 

faz de Direito e Administração e das correspectivas funções que a cada um compete: serve o 

Direito à proteção do indivíduo e à garantia do exercício de sua liberdade; cabe à 

Administração patrocinar os interesses públicos. O aporte dessas considerações à temática de 

que vimos tratando explica a razão pela qual JAMES GOLDSCHMIDT valora como crime as 

                                                             
472 ―O damnum emergens consistiria em uma ‗insurreição de um portador de vontade contra a vontade geral‘ (die Auflehnung 
eines Willenstrager gegen den allgemeinen Willen). Uma realidade em que teríamos, por um lado, um dano à ‗esfera de 
poder‘ (Machtsphare) de um outro portador de vontade, expressa juridicamente em um efetivo dano ao bem jurídico tutelado 

e, por outro, a lesão à vontade geral representada pela própria norma‖ (D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., pp. 84-5). 
473 ―O lucrum cessans surge, nesta medida, como característica distintiva do ilícito de natureza administrativa, de um ilícito 
desprovido de ofensa a um bem jurídico, porém erigido segundo a idéia de promoção de interesses públicos, logo de um 
ilícito que se faz qualitativamente diverso do ilícito penal‖ (Idem, p. 85). 
474 Ob. cit., p. 85.FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA lembra que essa idéia de JAMES GOLDSCHIMDT pode ser vista na obra 
de CARMIGNANI, autor do século XIX, que sugeria, em seu Juris Criminalis Elementa, de 1833, uma distinção entre ilícito 
de polícia e ilícito penal fundada na noção de ofensividade. O primeiro constituiria uma lesão à prosperidade, isto é, a 
perturbação de uma melhor ordem social, ao passo que a segunda espécie de delito, considerada como ―crimes propriamente 

ditos‖, deveria importar uma lesão à segurança (Idem, p. 86). 



154 
 

violações de bens jurídicos ligados à liberdade e à propriedade e como infração administrativa 

comportamentos que lesionam o interesse da Administração na promoção do bem-estar 

social
475

.  

Em sentido próximo, ERIK WOLF sustenta que a diferença entre os ilícitos baseia-se 

nos fins perseguidos pelas normatividades envolvidas: enquanto ao Direito Penal é distribuída 

a função de realizar valores de justiça, ao Direito Administrativo compete a propulsão do 

bem-estar e progresso sociais
476

. Sinteticamente, portanto, quem comete um crime ―actua 

contra a convicção ética da comunidade‖, ao passo que o violador do ordenamento jurídico-

administrativo ―revela apenas uma falta de zelo social‖, agindo tão-somente contra o bem-

estar social
477

. 

No seio das proposições doutrinárias que preferem a adoção de critérios substanciais 

de distinção entre os ilícitos penal e administrativo a critérios quantitativos, também avulta a 

figura de EB. SCHMIDT, seguidor dos passos iniciados por JAMES GOLDSCHIMDT e 

ERIK WOLF, conhecido por defender a inclusão nos quadros do Direito Penal tão-somente 

de ilícitos cujas condutas violadoras de bens jurídicos ostentem um desvalor ético, 

reconhecendo apenas nos ilícitos penais essa condição. Para EB. SCHMIDT, o ilícito 

administrativo é perspectivado de forma neutra e nele se enxerga apenas uma desobediência a 

comandos administrativos. Por serem eticamente irrelevantes, tais ilícitos deveriam compor o 

recém criado direito de mera ordenação social ou contra-ordenacional
478

. 

A proposta de EB. SCHMIDT é sustentada após o segundo grande conflito mundial, e 

teve por fim cimentar a ideia de que as sanções penais, por terem forte revestimento ético, 

deveriam recair apenas sobre ilícitos que tivessem igualmente elevado conteúdo ético. Às 

demais infrações, despidas deste especial desvalor, seriam destinadas simples advertências 

                                                             
475 Nesse sentido, ver DEL ROSAL, M. Cobo; VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal: parte general, p. 54.  
476 EDUARDO CORREIA explicita o pensamento do autor referido dessa forma: ―Podem ser diferentes os fins que estão 
ligados à concepção do Estado, na medida em que podem traduzir-se ou na realização de valores de justiça (respeito dos 
valores e dos direitos dos indivíduos e da sociedade, tal como eles juridicamente se constituíram) ou na propulsão do bem 

estar e progresso sociais, isto é, no aperfeiçoamento e prosperidade da sociedade‖ (Direito Criminal, pp. 25-6). 
477 ANDRADE, Manuel da Costa, Contributo para o conceito de contra-ordenação, p. 90. 
478 A respeito do tema, a doutrina de GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO: ―Distingue-se, dentre os atentos à 
superação deste estado de coisas, o nome de Eb. Schimidt, quem, na esteira de Goldschmidt e Wolf, defende uma distinção 
qualitativa entre as duas classes de ilícito. Só que a categoria (penal) das contravenções deixava de existir, passando a 
constituir o recém-chegado direito (administrativo) de mera ordenação social. Era uma resposta à inflação incriminatória do 
entre-guerras e uma reação aos ideais totalitários que a presidiram. Do mesmo modo, buscava delinear um núcleo de 
infrações que, mesmo advindas da intervenção do Estado na economia, deviam continuar a fazer parte do direito penal 

porque dotadas de inegável relevo ético‖ (Ob. cit., pp. 110-1). 
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sociais, coimas ou sanções ordenativas de caráter pecuniário, a serem aplicadas pelas 

instâncias administrativas de controle
479

.         

Entretanto, no país onde primeiro se erigiu um estatuto jurídico próprio acerca do 

direito das contra-ordenações
480

 (Alemanha, em 1952), atualmente é majoritário o número de 

autores que rechaçam a existência de distinções qualitativas entre as espécies de ilícito 

referidas, prevalecendo o entendimento que vê entre eles uma mera distinção quantitativa. 

Para esse entendimento, importante para a conformação das categorias de ilícito é a 

reverência e obediência no processo de criminalização primária aos princípios da 

subsidiariedade da intervenção penal e da insignificância, reservando-se ao campo do Direito 

Administrativo sancionar os ilícitos que possam ser por ele suficientemente tutelados e que 

não tenham aptidão a causar ofensas significativas e dignas de proteção penal. 

Deveras, de modo geral, atualmente há maior número de defensores da ideia de que a 

distinção entre os ilícitos penal e administrativo é apenas quantitativa. A uma, porque também 

no direito das contra-ordenações é possível haver a defesa de bens jurídicos, à vista da 

finalidade projetada na normativa administrativa de assegurar o bem-estar social. A duas, 

porque o ilícito administrativo igualmente traz em si o resguardo de um valor, sendo também 

dotado de conteúdo ético
481

. 

Todavia, mesmo entre os que sustentam não haver diferença substancial entre as 

categorias dos ilícitos penal e administrativo, reduzindo tal distinção a aspectos meramente 

quantitativos, há a defesa de que a violação a determinados bens jurídicos, considerada a 

essencialidade deles ao convívio social, deve necessariamente fazer parte do âmbito nuclear 

do Direito Penal, de maneira que crimes como o estupro, o homicídio, o roubo dentre outros 

jamais podem integrar o Direito Administrativo sancionador, adotando-se um critério misto 

de distinção
482

. 

                                                             
479 DIAS, Jorge de Figueiredo, Para uma dogmática do direito penal secundário, p. 30. 
480 Outros países europeus também acomodaram no direito contra-ordenacional os chamados ilícitos administrativos, sede 
diversa da penal, portanto, de que constitui exemplo o diploma português de 1979. No Brasil, o legislador ordinário não 
seguiu essa política legislativa, tendo em vista que a Lei das Contravenções Penais, de 1941, integra o conjunto de normas 
jurídico-penais, embora possua muitas disposições de duvidosa dignidade penal.   
481 Em âmbito brasileiro, MIGUEL REALE JUNIOR perfila-se a essa concepção ao sustentar que também no ilícito 

administrativo existe a tutela de bens jurídicos, estando o legislador autorizado, por razões de eficácia social, a mover-se nos 
dois campos de regulação normativa para proibir condutas contrárias à convivência social: ―A meu ver, tem razão a teoria 
que identifica os ilícitos penais e administrativos no que tange a sua substância, pois em ambos há a defesa de bem jurídico 
fundamental. (...) Assim sendo, posso concluir que a escolha pela qualificação de uma conduta como ilícito penal ou 
administrativo não é senão de política legislativa, tendo em vista, primordialmente, a busca de maior eficácia social‖ (Ilícito 
administrativo e o jus puniendi geral, p. 95). 
482 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 89. Pode-se dizer que há, nesse particular, uma correlação entre elevada dignidade 
penal e carência de tutela penal, bem como entre reduzida dignidade penal e inexistência de necessidade penal. Esse tema foi 

objeto de reflexão de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Temos afirmado, ao longo deste trabalho, a 



156 
 

É de se ressaltar que a distinção quantitativo-qualitativa, embora prestigie 

considerações de ordem material na apreciação das fronteiras entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo, traz elementos que apontam unicamente para mandados de criminalização, ou 

seja, diz-nos apenas que determinadas lesões devem pertencer ao Direito Penal, mas silencia a 

respeito dos critérios que o legislador deve obedecer para delimitar o âmbito da intervenção 

penal, que estaria jogada ―em um espaço de indiferença (material), o espaço atribuível a uma 

distinção meramente quantitativa‖
483

. 

A despeito da posição amplamente majoritária sobre o tema, entende-se mais razoável 

a distinção fundada sobre bases materiais. A assertiva de que o ilícito administrativo carece de 

relevo ético é de ser rejeitada, porquanto neles persegue-se a realização de importantes 

finalidades estatais, a evidenciar que a violação às leis administrativas é representativo de um 

ilícito eticamente desvalioso. Porém, se é certo que no ilícito administrativo igualmente há um 

componente ético, também é correto que nem todas as condutas que tragam consigo um 

desvalor ético-social devam necessariamente ser inseridas na legislação penal
484

.  

Sem embargo, pode-se delimitar as fronteiras materiais entre os ilícitos, já não em 

atenção à desvaloração ética dos mesmos, mas com apoio na indiferença ética da conduta em 

si, considerada antes da avaliação normativa, isto é, em momento anterior à proibição legal. A 

partir desse juízo valorativo prévio, é possível repartir as condutas em dois grupos: as 

axiologicamente relevantes, pertencentes ao ilícito penal; as axiologicamente neutras, próprias 

do ilícito administrativo
485

.   

Embora nos ilícitos administrativos também se possa enxergar em seu círculo de 

proteção a tutela de bens jurídicos, só o ilícito penal versa verdadeiramente a respeito de bens 

                                                                                                                                                                                              
tendencial convergência entre elevada dignidade penal e carência de tutela penal, assim como, ao invés, entre reduzida ou 
duvidosa dignidade penal e inexistência de necessidade de tutela penal‖ (Ob. cit., p. 346).  
483 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 90. 
484 Nesse sentido, o posicionamento de FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA: ―Não há dúvida de que o desvalor ético-social tem 
que estar presente na recepção de uma determinada conduta como ilícito jurídico-penal. Contudo isso está longe de significar 
que todas as condutas ético-socialmente desvaliosas devam estar penalmente sancionadas, ou, o que é o mesmo, que a 
simples permanência nos quadros contra-ordenacionais indique a sua inexistência‖ (Idem, p. 92). 
485 É dessa forma que JORGE DE FIGUEIREDO DIAS elabora a distinção – de ordem material – entre o ilícito penal e o 
ilícito de ordenação social ou administrativo: ―Daqui não haverá, porém, de concluir-se pela impossibilidade de delimitação 
material entre ilícito penal e ilícito de ordenação; basta que a perspectiva da ‗indiferença ética‘ se dirija, não imediatame nte 

aos ilícitos – que supõem já realizada a valoração legal –, mas às condutas que os integram. Nada do que ficou dito, com 
efeito, tolhe o passo à distinção entre condutas a que, antes e independentemente do desvalor da ilicitude, corresponde, e 
condutas a que não corresponde um mais amplo desvalor moral, cultural ou social. A conduta em si mesma, 
independentemente da sua proibição legal, é no primeiro caso axiologicamente relevante, no segundo caso axiologicamente 
neutra‖ (Ob. cit., p. 34). Segundo o autor, o ponto de referência a ser utilizado na demarcação de limites entre um ilícito e 
outro será a conduta e a sua repercussão aos valores morais, culturais e sociais. Essa conclusão não retira a possibilidade de o 
legislador, discricionariamente e em casos limítrofes, proceder à referida distinção por meio do uso de índices conceituais-
formais. Além disso, a depender do contexto histórico em que a valoração acerca da distinção entre os ilícitos é feita, o 

mesmo substrato material pode constituir em certos casos um ilícito penal, e em outros um ilícito de ordenação (Idem, p. 35).    
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jurídico-penais. Desse modo, é lícito concluir que nem todas as infrações administrativas tem 

por objeto de tutela bens jurídicos equivalentes aos protegidos pelo Direito Penal, razão por 

que ―sustentar que todo e qualquer ilícito administrativo possui como objeto de tutela um bem 

jurídico-penal, ou, mais propriamente, um bem jurídico essencialmente equivalente àquilo 

que, em direito penal, entende-se por bem jurídico-penal, é, quanto a nós, inadmissível‖
486

. 

Como afirmado no primeiro capítulo, enquanto princípio constitucional fundamental, a 

liberdade deve ser maximizada num quadro axiológico constitucional como o nosso que 

privilegia a dignidade da pessoa humana como fundamento do atuar estatal (artigo 1º, III, 

Constituição Federal), excluindo-se, assim, a possibilidade de meros interesses 

administrativos, a proteção de bens demasiadamente vagos e a tutela de funções promocionais 

figurarem como bens jurídico-penais
487

. Tais interesses não condizem com o potencial crítico-

liberal que a noção de bem jurídico pode exercer, porque a tessitura deles é tão dilargada que 

são capazes de produzir uma série de incriminações sem o correspondente substrato material 

que delas se exige, operando-se a citada – e desaprovada – administrativização do Direito 

Penal. 

Tem-se, ainda, como elemento estrutural dos ilícitos penais, não necessariamente 

presente nos ilícitos administrativos, a ofensividade, traduzida na capacidade de afetação 

significativa de um bem jurídico-penal, por meio de uma conduta que leve a um efetivo 

resultado desvalioso
488

.  

Adotado o entendimento de que há entre os ilícitos diferenças qualitativas, a 

consequência maior dessas considerações revela-se útil à reafirmação da tarefa do Direito 

Penal de tutelar somente bens jurídicos de dignidade e relevo penais
489

, devendo-se 

descriminalizar condutas que não representem uma significativa ofensa ao bem tutelado, 

                                                             
486 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 97. 
487 Idem, pp. 96-8. Nesse sentido, o autor afirma que, ―para que possamos traçar linhas de equivalência com a tutela de bens 
jurídicos oferecida pelo direito penal, esta relação não só não pode ser construída de forma muito mediata, como não deve ter 
um caráter promocional que, embora absolutamente estranho aos quadros do direito penal, surge como possível e, até mesmo, 
adequado em âmbito administrativo, em razão da intencionalidade político-jurídica que lhe é própria‖ (Idem, p. 98). 
488 Como pontua FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, ―aqui está, pois, um dos principais pontos de distanciamento entre as 
ilicitudes penal e administrativa. A ofensividade não é, e não deve ser, uma preocupação do ilícito de mera ordenação social. 

E mais. Embora possa haver normas que atendam a exigência de ofensividade, como, de fato, há, o caráter normalmente 
bagatelar e prodômico de tais ilícitos faz com que a ofensa não seja, seguramente, a regra‖ (Idem, p. 99). 
489 Para JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA, há diferença qualitativa entre os ilícitos, na medida que ―intercede entre o 
direito penal e o direito de mera ordenação social um quid específico delimitador‖ (Ob. cit., p. 459), de maneira que ―o 
critério da dignidade penal, sustentado pela valoração ético-social, é a pedra angular da distinção‖ (Idem, p. 465). Na 
construção doutrinária do autor, as relações normativas de primeiro grau ou intensidade estabelecidas pela relação de cuidado 
onto-antropológico são geradoras de um Direito Penal de raízes éticas e, por outro lado, ―a intencionalidade que subjaz ao 
direito de mera ordenação social arranca do próprio Estado e é por este mediatizada, tendo em vista um efeito do cuidar 

preventivamente‖ (Idem, p. 466). 
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transferindo-as ao campo do Direito Administrativo sancionador, ou a outro ramo do 

ordenamento jurídico que se revele apto a dar conta dessas condutas. 

O reconhecimento de que determinadas condutas têm natureza penal não infirma a 

posição adotada quanto à inexistência de mandados de criminalização, visto que o intento 

buscado com a distinção entre as duas categorias de ilícitos é demarcar o terreno em que 

ambas podem se mover, impedindo-se, especialmente, à normativa administrativa transpor as 

fronteiras do Direito Penal. Desse modo, os princípios limitadores da intervenção penal, como 

a intervenção mínima, a proporcionalidade, a culpabilidade, a dignidade da pessoa humana, 

entre outros, incidem mesmo que se esteja perante comportamentos propriamente penais, pois 

à dignidade penal deve-se acrescer os juízos da necessidade e da adequação da tutela penal a 

fim de que se afigure legítima a incriminação
490

.   

 

 

4.5. Direito Penal simbólico e a tutela penal ambiental  

 

O percorrer argumentativo até aqui desenvolvido deixou ao longo do caminho alguns 

vestígios sinalizadores de que a tutela penal ambiental apresenta forte conteúdo simbólico, 

tendo sido essa expressão empregada com o nítido propósito de evidenciar a crise por que 

passa a legislação penal moderna, em particular a criminalização ambiental. A insinuação de 

tal vício como pertencente às novas incriminações compromete significativamente a 

efetividade e a produção de resultados instrumentais destas, distanciando-as da missão do 

Direito Penal de proteger bens jurídicos. Com arrimo nessa consideração, entende-se 

apropriado analisar-se doravante esse fenômeno detidamente, perscrutando-se, por primeiro, o 

sentido desta concepção e os elementos que a caracterizam e em que medida ela é prejudicial 

ao sistema punitivo, para que se possa, ao fim e ao cabo, corroborar a linha de pensamento 

antes manifestada, denunciadora de efeitos meramente simbólicos à legislação penal 

ambiental. 

A questão pertinente à produção de efeitos simbólicos como fenômeno típico das 

legislações atuais figura como uma das mais importantes discussões atinentes ao Direito Penal 

                                                             
490 Nesse sentido, a doutrina de ANABELA MIRANDA RODRIGUES: ―Com efeito, a valoração político-criminal da 
necessidade é comandada por critérios que não se esgotam no puro apelo à dignidade punitiva do facto, antes obedecem a 
razões de subsidiaridade e eficácia. A implicar que para a decisão de criminalização do legislador importe sempre determinar 
se, naquele momento histórico e naquelas condições concretas, não se encontram à disposição do Estado meios não criminais 
de política social adequados e suficientes para a protecção do bem jurídico em causa e, ainda, se a utilização de meios de 

natureza penal permite tutelar, de modo eficaz, esse mesmo bem jurídico‖ (Ob. cit., p. 952). 
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moderno, já que ela introduz aspectos relacionados à (in)eficiência das incriminações 

estabelecidas no âmago das sociedades pós-industriais
491

. Como se verá, levada a utilização 

meramente simbólica desta normatividade ao extremo, tem-se um uso retórico das leis penais 

e, por isso, despreocupado com o alcance dos efeitos instrumentais destas, o que, por si só, 

evidencia a decadência pela qual passa a moderna política criminal e a perda de credibilidade 

da população no sistema de proteção jurídico-penal
492

.   

A produção doutrinária acerca do assunto tem-se revelado abundante nos últimos 

tempos e é comum àqueles que se debruçam sobre o estudo dos diplomas penais da atualidade 

dele se ocuparem em suas investigações. Deveras, a intensa promulgação de leis penais sob os 

mais variados pretextos, destinadas à tutela de uma série de bens jurídicos amplos, conferindo 

a esta concepção um sentido positivo de criminalização contrário a sua vertente 

liberal/negativa, provocou nos estudiosos o interesse científico em pesquisar se as 

neocriminalizações cumprem rigorosamente o que prometem, ou se, inversamente, o exercício 

do trabalho legislativo nos dias atuais esgota-se simplesmente em uma função de 

apaziguamento dos espíritos mais inquietos com a sensação de insegurança criada com os 

novos riscos sociais, arrefecendo, assim, a ira dos ânimos mais exaltados.        

É certo que toda norma penal traz consigo forte representação simbólica aos olhos da 

população, por competir ao Direito Penal a tutela daqueles interesses e valores elevados ao 

patamar de bens jurídicos, dotados de referência constitucional, cuja realização é 

indispensável ao desenvolvimento social harmonioso. Logo, não há dúvida de que toda norma 

penal, quer na abstração de sua cominação, quer na concretude de sua incidência, produz 

efetivamente efeitos simbólicos. Em ambos os casos, o conjunto das valorações contidas na 

norma penal e o conteúdo simbólico de que ela se reveste aspiram à universalização das 

                                                             
491 Inclusive, há quem afirme em tom crítico que a ampla criminalização de condutas atentatórias a bens jurídicos cada vez 
mais vagos e elásticos realizada por leis penais simbólicas constitui uma marca significativa do espírito da época presente: 

―Cada vez aparecem mais interesses difusos, menos tangíveis. Estes ‗interesses‘  continuam sendo denominados bens 
jurídicos (por exemplo, e com destaque, o meio ambiente), mas evidentemente estão muito longe do que já foi a imagem 
original de um ‗bem‘ também físico. São – vaga a expressão – complicações que derivam de sociedades muito mais 
complexas, de um Estado que já não pode ser entendido como mero guardião dos processos sociais, sem que intervenha 
nesses. Neste sentido, considera-se que a norma penal não é um meio para constituir a identidade da sociedade – ou seja, para 
marcar padrões mínimos de convivência – ou para resolver um determinado problema social em termos de prevenção 
(instrumental) do delito, e sim que a aprovação da norma em si e sua publicação são a solução, evidentemente, aparente. Aqui 
são demonstrados os casos de direito penal ‗meramente simbólicos‘, como verdadeira manifestação do esprit du temps‖ 

(CANCIO MELIÁ, Manuel, O estado atual da política criminal e a ciência do Direito Penal, p. 95). 
492 Em conformidade com os ensinamentos de WINFRIED HASSEMER, o Direito Penal simbólico ―marca um Direito Penal 
que se inspira menos na proteção dos respectivos bens jurídicos do que no atingimento de efeitos políticos de longo alcance, 
como a imediata satisfação de uma ‗necessidade de ação‘. Trata-se de um fenômeno de crise da Política criminal moderna 
orientada para as conseqüências. Esta tende a transfigurar o Direito penal em um instrumento guarnecedor da Política, 
aduzindo-lhe bens jurídicos universais e crimes de perigo abstrato. Este Direito penal ajusta-se às concepções de ‗insegurança 
global‘ numa ‗sociedade de risco‘. O Direito penal simbólico, com funções ilusionistas, fracassa em sua tarefa político-
criminal do estado de Direito e corrói a confiança da população da tutela penal‖ (Direito Penal: fundamentos, estrutura, 

política, p. 230). 
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práticas nela contidas
493

, reforçando-se na cotidianidade a utilidade das ações nela descritas e 

normalizando-as através do tempo com a sua constante adoção
494

. 

Todavia, a tensão doutrinária existente entre as posições legitimadoras e 

deslegitimadoras do processo de modernização do Direito Penal não reside na simples 

produção de efeitos simbólicos pela norma penal, inerente a qualquer ato legislativo desta 

espécie. De fato, a discussão relativa ao tema não se resume a aquilatar a faceta simbólica das 

leis penais e a repercussão comportamental que ela provoca nos indivíduos; ela vai além dessa 

constatação para ingressar na polêmica pertinente à possibilidade de serem criadas 

criminalizações esculpidas única e exclusivamente com finalidades ideológicas e pragmáticas, 

descomprometidas com a real solução do problema regulado
495

. 

Nessa ordem de ideias, é chegada a hora de se defrontar com a seguinte questão: o que 

se deve entender por direito penal simbólico? Quando se pode imputar a uma lei penal a 

pecha de simbólica? A resposta é fornecida por WINFRIED HASSEMER, para quem uma 

norma penal será simbólica, se ―as funções latentes da norma suplantam suas funções 

manifestas, de maneira a gerar a expectativa de que o emprego e o efeito da norma 

concretizarão uma situação diversa da anunciada pela própria norma‖
496

. O mesmo autor 

explicita o conteúdo do que sejam funções latentes e manifestas da norma penal:  

 

Deve se entender por ―funções manifestas‖ exclusivamente aquelas 
concretizações da norma que sua própria formulação enuncia, a saber, a 

disciplina de todos os casos concretos futuros por ela definidos, ou, noutros 

termos, a proteção dos bens jurídicos tutelados pela norma. Já as ―funções 

latentes‖ são variadas e multiformes, se sobrepõem parcialmente, e vêm 
recebendo numerosas designações por parte da doutrina: desde a satisfação 

de uma ―necessidade de ação‖ presente, a um apaziguamento da população, 

até a demonstração de um estado forte
497

.  

 

                                                             
493 PIERRE BOURDIE discorre a respeito da perspectiva universalizante do direito e de seu correlato poder simbólico nos 

seguintes termos: ―Pela sistematização e pela racionalização a que ele submete as decisões jurídicas e as regras invocadas 
para as fundamentar ou as justificar, ele confere o selo da universalidade, factor por excelência da eficácia simbólica, a um 
ponto de vista sobre o mundo social que, como se viu, em nada de decisivo se opõe ao ponto de vista dos dominantes. E, 
deste modo, ele ponde conduzir à universalização prática, quer dizer, à generalização nas práticas, de um modo de acção e de 
expressão até então próprio de uma região do espaço geográfico ou do espaço social‖ (O poder simbólico, p. 245).   
494 Segundo PIERRE BOURDIE, a força do direito também é capaz de produzir um efeito de normalização do comando – 
permissivo ou proibitivo – contido na norma: ―Instrumento de normalização por excelência, o direito, enquanto discurso 
intrinsecamente poderoso e provido dos meios físicos com que se faz respeitar, acha-se em condições de passar, com o tempo, 

do estado de ortodoxia, crença correcta explicitamente enunciada como dever-ser, ao estado de doxa, adesão imediata ao que 
é evidente, ao normal, como realização da norma que se anula como tal na sua realização‖ (Idem, p. 249). 
495 A esse respeito, o escólio de PAULO DE SOUSA MENDES: ―É claro que todo o direito penal desempenha uma função 
simbólica, na medida em que serve para afirmar a essencialidade de certos valores, plasmados em bens jurídicos. Contudo, 
quando falamos de direito penal simbólico, com isso queremos significar que se trata de um direito penal fortemente 
impregnado de conotações programáticas e ideológicas, mas desprovido de conseqüências práticas efectivas, que só não são 
nulas porque, como todo o direito, carece de alguma aplicação exemplar para não cair em desuso‖ (Ob. cit., p. 32). 
496 Ob. cit., p. 221. 
497 Ibidem. 
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Extrai-se da doutrina do autor referido que no Direito Penal simbólico prevalecem os 

efeitos latentes da norma penal sobre os manifestos, mostrando-se este modelo de 

normatividade, assim, ineficiente e contraproducente para a contenção dos novos riscos 

sociais, visto que, em lugar de uma efetiva tutela a bens jurídicos, a incriminação somente 

produzirá uma ilusão ou uma dissimulação, tendo em vista que não será ―possível confiar 

naquilo que a norma publicamente proclama‖
498

. Portanto, o produto legislativo de uma lei 

penal simbólica limita-se à função de transmitir à população que alguma coisa está sendo feita 

para o enfrentamento da questão, passando-se a impressão de um legislador atento, sensível e 

que age rapidamente
499

 quando se depara com os riscos que perturbam os indivíduos
500

, sem 

que, contudo, haja compromisso com a instrumentalidade da manifestação parlamentar
501

. 

Nesse contexto, a criação de uma imagem ou de um símbolo positivos ao redor do 

tema tem o propósito de criar uma função manipulativa, de deslumbramento, com vistas a 

transmitir tranquilidade para a população
502

. Contudo, é de se rechaçar a conformidade 

jurídico-constitucional de leis penais meramente simbólicas, destituídas de real efetividade, na 

medida que uma regulação normativa assim arquitetada se mostra injusta, porquanto seria 

complacente com a escolha aleatória de uns poucos bodes expiatórios
503

, instrumentalizando-

os para a consecução prática do consenso geral acerca de um determinado assunto legislado. 

A violação à dignidade da pessoa humana perpetrada por incriminações simbólicas é, 

pois, gritante, uma vez que promovem a colocação do homem a serviço do Direito, ao 

                                                             
498 Ibidem. 
499 Entretanto, em que pese esse comportamento aparentemente ser positivo e depor favoravelmente ao legislador, ele revela 
precipitação e açodamento na criação da norma penal, o que certamente trará desconfiança quanto à idoneidade desta 
eficientemente enfrentar – e resolver – a questão. Nesse sentido, uma resposta legislativa desta natureza, isto é, contingente, 
caracteriza-se ―sempre que uma reforma repressiva seja introduzida sem suficiente e amplo debate público e participativo, 
sem consulta a técnicos responsáveis, respondendo demagogicamente a reclamos das agências de publicidade do sistema 
penal ou de grupos interessados que pegam de surpresa a ingenuidade das agências legislativas‖ (ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl, ob. cit., p. 240). Nesse sentido, RAÚL CERVINI adverte que no âmbito da criminalização primária ―a ansiedade 
conspira contra todo bom propósito‖ (Os processos de descriminalização, p. 218). 
500 ―En nuestro concreto ámbito, esta función simbólica o retórica de las normas penales se caracteriza por dar lugar, más que 
a la resolución directa del problema jurídico-penal (a la protección de bienes jurídicos), a la producción en la opinión pública 
de la impresión tranquilizadora de un legislador atento y decidido‖ (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 305). 
501 Quanto ao desprezo pelo caráter instrumental da norma penal simbólica, a doutrina de JUAREZ CIRINO DOS SANTOS: 
―Assim, o direito penal simbólico não teria função instrumental – ou seja, não existiria para ser efetivo –, mas teria função 
meramente política, através da criação de imagens ou de símbolos que atuariam na psicologia do povo, produzindo 
determinados efeitos úteis‖ (Política criminal: realidades e ilusões do discurso penal, p. 03). 
502 Relativamente a esse assunto, lançando um específico olhar sobre a tutela penal ambiental, a doutrina de WOLF PAUL: 

―Los símbolos jurídicos poseen – en este sentido – una función manipulativa. Crean deslumbramiento, tranquilidad e 
ilusiones. Éstos representan una ficticia realidad y estructuran una falsa conciencia forjadora igualmente de autoengaño. Los  
propios políticos, legisladores, jueces y funcionarios del Derecho ambiental no sólo son ‗productores‘, s ino también víctimas 
de sus interpretaciones simbólicas de la realidad ecológica. En su imperturbable creencia en las pretensiones normativas y las 
posibilidades instrumentales del Derecho ecológico sustituyen la real situación del Ser por la fictiva situación del Deber Ser‖ 
(Ob. cit., p. 122).      
503 ―Todo o direito penal simbólico é injusto, na medida em que se resigna à aplicação de punições ornamentais, sacrificando 
alguns infractores, escolhidos ao acaso, na ara do espetáculo judiciário, quiçá amplificado pela intervenção dos meios de 

comunicação social‖ (MENDES, Paulo de Sousa, ob. cit., p. 32).  
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contrário de elegerem o caminho em sentido inverso, que certamente se revela mais adequado 

em um Estado Democrático de Direito
504

. Ademais, essa opção político-criminal radicaliza 

pautas reivindicativas pertencentes a um funcionalismo-sistêmico exarcebado mais 

preocupado com o resguardo do sistema social que com a finalidade de proteger bens 

jurídicos
505

.    

Desse modo, o prejuízo aos princípios garantísticos de natureza penal e, em 

consequência, a desconformidade constitucional de leis penais simbólicas mostram-se 

presentes quando se constata que o ato legislativo essencialmente veicula declarações de 

princípio legislativas ou tem nítido caráter de apelo moral. Há, também, descompasso com a 

tarefa maior do Direito Penal de proteger bens jurídicos na hipótese de a norma penal exercer 

o papel de simples reação compensatória do legislador ou tiver a natureza de uma lei de 

compromisso
506

. Em todos esses casos, é de se inquinar a validade jurídica de tais produções 

legislativas, porque intencionam usar o Direito Penal com viés pedagógico
507

 e, por isso, 

                                                             
504 Para além dessa dimensão instrumentalizadora do indivíduo concretizada por leis penais simbólicas, utilizando-o como 
meio para atingir um fim, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI atenta para a questão do engano público por elas promovido, na 
medida que falsamente passam a mensagem de que irão tutelar bens jurídicos eficazmente: ―Es muy grosera la maniobra que 
tiende a producir un puro efecto político, que no puede ser de ninguna manera legitimado por la ciencia jurídico-penal 

apelando al pretendido Derecho penal simbólico ni a la justificación por vía de renormalización, que son ética y 
jurídicamente inadmisibles. Estas racionalizaciones son claramente inconstitucionales porque (a) usan a personas como 
medio para la obtención de fines y (b) valoran positivamente el embuste público (pretenden que la población crea falsamente 
que se tutelan sus bienes con eficacia‖ (La ciencia penal alemana y las exigencias político-criminales de América Latina, p. 
11). 
505 Avesso a uma versão sistêmico-funcional do Direito Penal, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI minudencia as 
consequências produzidas no âmbito penal pela adoção dessa corrente de pensamento: ―Quando este discurso passa para o 
plano jurídico-penal, a pena deixa de perseguir fins preventivo-gerais (admite-se que não evita que outros cometam delitos, 

mas isso não interessa), nem especiais (também se admite que não evita que o autor cometa novos delitos, e tampouco isto 
importa), tendo apenas o objetivo de garantir o consenso, isto é, de contribuir para o equilíbrio do sistema. Deste modo, ao 
mesmo que o discurso jurídico penal tributário da sociologia sistêmica afasta-se do homem, reduzido a um ‗subsistema‘, 
perdem-se todos os limites às garantias consideradas tradicionalmente como ‗liberais‘, tais como o bem jurídico, os 
requerimentos objetivos, etc., abrindo-se a possibilidade de se imporem penas a ações meramente imorais que não lesam 
nenhum bem jurídico alheio, de se outorgarem a relevância e a primazia a dados subjetivos de ânimo e de se defender um 
critério de pena meramente utilitário ou instrumental para o ‗sistema‘‖ (Em busca das penas perdidas, pp. 86-7). 
506 WINFRIED HASSEMER procede a um inventário crítico das espécies de leis penais simbólicas hoje existentes nos 
termos em que referido no corpo do texto: ―A doutrina já fornece uma classificação plausível das formas de manifestação da 

legislação simbólica em: a) declarações de princípio legislativas (exemplo: o aborto, entre a pretensão moral da mulher de 
determinar o fruto de seu ventre, por um lado, e a afirmação da proibição do homicídio, por outro); b) leis com caráter de 
apelo (moral) (exemplo: Direito penal ambiental, com o propósito de educar a sensibilidade ecológica das pessoas, através da 
edição de proibições enfáticas num lugar de destaque – o Código Penal); c) reações compensatórias do legislador: leis-álibi, 
leis de crise (exemplo: leis de combate ao terrorismo com a intenção de, pelo menos, acalmar o medo e a indignação do 
público); d) leis de compromisso (exemplo: normas genéricas de Direito penal que, embora nada resolvam, ainda assim dão 
testemunho de uma sólida coalizão do legislador em torno do objetivo de satisfazer uma necessidade de agir)‖ (Ob. cit., pp. 
213-4). 
507 WINFRIED HASSEMER manifesta-se contrariamente ao uso pedagógico da tutela penal ambiental. O autor argumenta 
que a utilização simbólica do Direito Penal desmoraliza o próprio Direito Penal, sustentando, coerentemente com essa linha 
de raciocínio, que esta normatividade ―não pode incutir, sorrateiramente, os efeitos sobre a consciência da população e ele 
também não pode instrumentalizar medidas pedagógicas aos singularmente envolvidos, ele deve estar livre de enganos‖ 
(Proteção ao meio ambiente por intermédio do Direito Penal, p. 229). É conhecida a oposição do autor, já citada no segundo 
capítulo do trabalho, ao Direito Penal Ambiental, sobretudo por considerá-lo meramente simbólico, como se extrai do texto a 
seguir: ―Em minha opinião, estamos perante um direito penal simbólico. O direito penal simbólico é  identificável através de 
duas características: por um lado, não serve para a proteção efetiva de bens jurídicos; por outro lado, obedece a propósitos de 

pura jactância da classe política. Esta suposta forma de garantir a proteção do ambiente, para além de custar pouco dinheiro 
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fortemente impregnado de tendências moralizantes
508

, em franca dissintonia com os princípios 

da exclusiva proteção a bens jurídicos, da ofensividade, da proporcionalidade, da 

culpabilidade e da dignidade da pessoa humana. 

Esse rosário de princípios essenciais impede que o alcance de finalidades preventivo-

gerais, como a motivação, a dissuasão e a manutenção das expectativas sociais em torno de 

certos valores prestigiados pela norma penal seja realizado sem qualquer limite dogmático-

jurídico ou político-criminal, transformando-se o Direito Penal em mero propagador e 

estimulador de uma moralidade específica, em contrariedade ao seu caráter instrumental de 

tutela de bens jurídicos. Na particular situação da tutela penal ambiental, certamente haverá 

mais custos que benefícios sociais, ferindo-se o princípio da subsidiariedade do Direito 

Penal
509

, caso se queira utilizá-la para promover ―uma consciência ecológica da coletividade‖, 

incumbindo-a ―de uma missão de pedagogia popular‖
510

, pois claramente se evidenciará que, 

no fundo, trata-se de legislação simbólica.  

A tutela penal ambiental em território brasileiro não se destacou por seguir orientação 

normativa diversa, visto que vários são os indícios de que as dezenas de incriminações 

trazidas pela Lei 9.605/98 não produziram os resultados desejados pelo legislador 

                                                                                                                                                                                              
ao Estado, apresenta ainda a vantagem de servir para acalmar contestações políticas‖ (A preservação do ambiente através do 
Direito Penal, p. 33). 
508 Caracterizando o Direito Penal ―como o ramo do Direito que tutela os valores mais essenciais, punindo as condutas mais 
graves do ponto de vista ético-social com as sanções mais pesadas, nomeadamente por uma desaprovação massiva de tais 
condutas, é natural que, de entre os bens essenciais, os mais essenciais só fiquem suficientemente protegidos com a tutela 
penal‖ (Ob. cit., p. 347), MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA assinala a prevenção geral como uma das 

finalidades da pena, advertindo, porém, que a busca desta finalidade não pode ser confundida com a exclusiva tutela da 
moral. Por essa razão, a autora realça que muitas ações socialmente danosas são também imorais, de maneira que o Direito 
Penal acaba, mercê de sua função de prevenção geral positiva, por prestigiar determinados valores e abrigar em seu seio a 
missão de orientação de comportamentos. Todavia, só neste sentido se pode falar em proteção, ainda que indireta, da moral, 
visto que ao Direito Penal cabe unicamente a punição de ―comportamentos externos socialmente danosos‖ (Idem, p. 360), 
devendo ser excluída a intervenção penal, em nosso modo de ver, para a mera produção de efeitos pedagógico-moralizantes, 
que em nada fortalecem a respeitável imagem do Direito Penal como normatividade orientadora de comportamentos. 
509 A respeito de como a relação custo/benefício social está ligada ao princípio da subsidiariedade do Direito Penal, a ponto 
de desautorizar intervenções penais que a desequilibrem, doutrina JUAREZ TAVARES: ―Por seu turno, o princípio da 

idoneidade impõe que o legislador só criminalize determinado comportamento após certificar-se, através de investigações 
empíricas, acerca de sua utilidade e eficácia para o alcance da proteção que objetive. Igualmente, nas alterações legislativas, 
com vistas ao aumento de pena ou ao rigorismo maior da repressão penal, que se verifique se efetivamente compensará tal 
exasperação em face dos custos sociais que ela representará, ou se vale a pena mover-se um procedimento criminal contra 
alguém que tenha causado um dano social de menor importância‖ (Ob. cit., pp. 82-3). Também segue essa linha doutrinária 
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Esta necessidade ou carência de tutela penal pode decompor-se no 
princípio da subsidiariedade – não existerem outros meios – jurídicos ou não – capazes de conferir, por si só (ou seja, sem 
necessidade do recurso à sanção penal), protecção adequada e suficiente ao bem digno de tutela, no princípio da adequação e 

eficácia – ser a tutela penal meio adequado, idóneo, eficaz, para a protecção do bem em causa e, ainda, numa comparação 
entre vantagens e desvantagens da intervenção penal, de tal modo que se possa afirmar que a criminalização não cria mais 
custos que benefícios‖ (Ob. cit., p. 220). 
510 HASSEMER, Winfried, Proteção ao meio ambiente por intermédio do Direito Penal, p. 214. Sob tal ponto de vista, 
LOUK HULSMAN considera como critério impeditivo da intervenção penal a penalização destinada a tornar dominante 
determinada concepção moral, sendo necessário que o comportamento descrito na incriminação seja socialmente nocivo. De 
acordo com o autor, ―o direito penal, até o momento, tem sido utilizado em larga escala, para resolver problemas morais. Mas 
ele não é instrumento apropriado para isto, considerando os custos elevados e o papel limitado que é conveniente atribuir ao 

Estado neste setor‖ (Descriminalização, p. 22).  
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constituinte, revelando-se esse diploma legal contraproducente e ineficiente, incapaz, 

portanto, de combater eficazmente as mais graves lesões ao bem jurídico-ambiental. Passar-

se-á, agora, a minudenciar as evidências que apontam para o caráter simbólico da tutela penal 

ambiental brasileira
511

. 

O primeiro aspecto a ser abordado consiste na inefetividade instrumental da tutela 

penal ambiental para alcançar suas funções manifestas, verificada na constatação de que os 

casos recrutados pelas agências executivas de controle social e encaminhados à apreciação do 

Poder Judiciário estão distantes de representarem importantes ofensas ao meio ambiente
512

, 

tratando-se, antes, de condutas de reduzida lesividade ambiental, praticadas por pessoas 

físicas, sequer havendo, nas poucas estatísticas a esse respeito, menção relevante ao 

processamento e julgamento de pessoas jurídicas, cuja atividade guarda maior potencial 

destrutivo dos recursos naturais
513

.  

Portanto, a colocação em prática da Lei 9.605/98 serviu para reforçar o argumento de 

que é deveras limitada a capacidade instrumental do Direito Penal para frear a crescente 

degradação ambiental, pois são invariavelmente apanhadas pelo sistema punitivo condutas de 

somenos importância, praticadas por pessoas alijadas das grandes decisões definidoras do 

relacionamento humano com a natureza, tudo contribuindo para que se afirme o caráter 

meramente pedagógico do diploma legal referido, e a prevalência que este confere às suas 

funções latentes.  

                                                             
511 Os indicadores que denunciam a faceta simbólica da tutela penal ambiental brasileira foram retirados da obra de HELENA 

REGINA LOBO DA COSTA (Ob. cit., pp. 140-52, passim). 
512 Como se extrai dos seguintes acórdãos proferidos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial n. 
1.223.132/PR, relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 5/6/2012; Habeas Corpus n. 128.566, 
relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 31/05/2011; Habeas Corpus n. 143.208, relator o 
Ministro JORGE MUSSI, julgado no dia 25 de maio de 2010. No âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a 
questão trazida por dois recursos de apelação também iluminam a discussão e reforçam o argumento utilizado no texto: a de 
número 0001255-86.2008, da comarca de Macatuba, relator o Desembargador RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO e a 
de número 0002674-53.2009.8.26.0642, da comarca de Ubatuba, relator o Desembargador WILSON BARREIRA. 
513 Acerca da inefetividade instrumental do Direito Penal Ambiental consubstanciada na punição de pessoas que causam 

mínima agressão ao meio ambiente e de sua correspondente natureza simbólica, a doutrina de BLANCA MENDOZA 
BUERGO: ―La crítica me parece especialmente certera no tanto por pensar que no sirveen absoluto, sino más que bien 
debido a que muchos de los grandes atentados medioambientales siguen quedando al margen de la intervención penal y ésta 
solo alcanza a infracciones de poca entidad o incluso, a veces, casi anecdóticas. Esto produce en muchos la impresión de que 
el recurso al Derecho penal en este terreno viene a cumplir, fundamentalmente, una función más simbólica que 
verdaderamente instrumental‖ (Ob. cit., pp. 686-7). Nesse sentido, também acentuando o caráter simbólico de uma legislação 
que se presta apenas para punir condutas inofensivas ao meio ambiente, deixando ao largo do âmbito punitivo uma série de 
comportamentos relevantes para a proteção do bem jurídico-ambiental, a doutrina de ANABELA MIRANDA RODRIGUES: 

―Fala-se, a este propósito, de um direito penal com uma função meramente simbólica (negativa), querendo com isto significar 
que se trata de um direito penal que, ao não ser aplicado pelos operadores do direito, não chega a ter vigência real: o direi to 
penal constitui-se em ideologia encobridora de uma realidade que revela comportamentos criminais numa camada social que 
está imunizada frente a esse mesmo direito penal. O Estado, através da norma penal, autoconfirma-se no seu poder coercitivo 
e encobre a sua falta de capacidade para dar solução a um conflito real‖ (Ob. cit., p. 949). Além disso, por estarem os maiores 
poluidores do meio ambiente amparados legalmente, a punição tenderá mesmo a recair sobre os mais débeis socialmente, 
acentuando a falta de instrumentalidade da tutela penal ambiental, de maneira que ―los sujetos que finalmente son 
condenados a penas pecuniarias o privativas de libertad son aquéllos que pertenecen a un nivel social bajo y que cuentan con 

un escaso poder de decisión‖ (MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian, ob. cit., p. 518). 
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Outro indicativo de que a tutela penal ambiental brasileira é simbólica está relacionado 

à sua incapacidade estrutural para produzir efeitos instrumentais, diante do imenso programa 

criminalizador nela estatuído, fruto da equivocada crença de que a ampliação desarrazoada do 

Direito Penal e o recurso à ameaça da pena seriam suficientes para equacionar os problemas 

ambientais sentidos nas sociedades pós-industriais, dificultando-se, assim, a realização 

satisfatória de uma política criminal voltada a atos verdadeiramente nocivos ao meio 

ambiente.  

Uma criminalização em massa como a realizada em território nacional é fator decisivo 

para a perda de credibilidade na eficácia do Direito Penal. Não há como deixar de reconhecer 

que são pífias as vantagens preventivas de um tal modelo de política criminal, ao mesmo 

tempo expansivo e inefetivo, porque ele subtrai o caráter motivador da sanção penal ao 

projetar a imagem de que – já que pouquíssimas condutas são punidas –  tudo é permitido, 

forjando na população o sentimento de que o processo de seleção por parte das agências 

executivas é mais um jogo de sorte/azar que propriamente o resultado de um obrar criminoso.  

Além disso, a Lei 9.605/98 padece de uma série de imperfeições, técnicas e 

redacionais
514

, que torna assaz dificultosa sua aplicação prática, como a criação de tipos 

penais demasiadamente abertos
515

, a elevação do dano culposo à categoria de infração penal, a 

transformação de uma série de ilícitos administrativos em crimes de mera desobediência, a 

infeliz e lacônica previsão da incriminação de pessoas jurídicas, a desproporcionalidade entre 

conduta e pena detectada em alguns tipos penais dentre outros
516

. 

                                                             
514 Como, por exemplo, o equívoco existente no artigo 30, que, incorrendo em evidente pleonasmo, fala na punição de quem 
exporta para o exterior.   
515 Nesse aspecto, ao discorrer sobre a incompatibilidade do artigo 68 da Lei 9.605/98 com o princípio da legalidade, JOSÉ 
DANILO TAVARES LOBATO aduz o seguinte: ―Em realidade, no tocante ao citado tipo penal, o legislador brasileiro 
pouco divergiu do legislador nacional-socialista que, como recordam Hassemer e Kargl, com o direito de ocupação, 
proclamou a punição conforme a analogia e o são sentimento do povo. A sociedade brasileira, pelo contrário, talvez em 

função dos novos tempos e de uma renovada comoção social punitiva, sanciona criminalmente aqueles que violam 
‗obrigação de relevante interesse ambiental‘‖ (Ob. cit., p. 70). O autor faz reparos, também, por uma série de razões 
dogmáticas, aos artigos 56, 42, 49, 68 da Lei 9.605/98 (Idem, p. 134), além de sustentar, em tom político-criminal, o 
desacerto das criminalizações relativas aos artigos 29, 30, 31, 34, 39, 44, 50-A, 51, 52, 55, 60, 46 do mesmo diploma legal 
(Idem, pp. 128-131, passim).  
516 De acordo com a lição de HELENA REGINA LOBO DA COSTA, assim que promulgada a lei brasileira dos crimes 
ambientais, ―já surgiram trabalhos destacando as inúmeras falhas técnicas, desde a criação de uma posição de garante além 
dos limites da legitimidade, até o estabelecimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica, passando por tipos penais 

incompreensíveis e formas culposas inconcebíveis. Não surpreende não terem sido estabelecidos, doutrinária e 
jurisprudencialmente, rumos seguros para a aplicação da Lei dos Crimes Ambientais até hoje, dada a perplexidade gerada por 
sua redação‖ (Ob. cit., p. 144), o que põe em evidência a incapacidade da Lei 9.605/98 de produzir efeitos instrumentais. 
Quanto a esse aspecto, MIGUEL REALE JÚNIOR assumiu posição de vanguarda no cenário jurídico-brasileiro, sendo um 
dos mais ácidos críticos da Lei 9.605/98. A oposição vigorosa do autor em relação à tutela penal ambiental brasileira pode ser 
ilustrada pelo texto que se segue: ―A ausência de critérios na tipificação dos crimes e na cominação das penas compromete 
por inteiro a legislação penal ambiental, em má hora trazida pela Lei 9.605/98, com a elevação de condutas insignificantes à 
categoria de crimes, em uma expansão de cunho meramente simbólico, instrumentalizando-se o Direito Penal, afastando-o 

dos pressupostos de dignidade e merecimento de pena das condutas incriminadas, ao mesmo tempo em que 
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Outrossim, as circunstâncias que envolveram a criação da Lei 9.605/98 denunciam seu 

caráter simbólico
517

, visto que a emergência desta norma penal se deveu à forte comoção 

popular, provocada por um incêndio de grande magnitude ocorrido em janeiro de 1998, 

responsável pela devastação de significativa área pertencente ao Estado de Roraima. 

Pressionado tanto interna como externamente por esse acontecimento, o governo à época 

prontificou-se em acelerar a tramitação do projeto de lei que tratava da criminalização 

ambiental, pedindo urgência em sua aprovação, demonstrando, assim, agilidade para a 

resolução do problema
518

. 

Todavia, o recurso ao Direito Penal como estratégia política negligencia a séria 

discussão que deve existir sobre seu uso e as reais possibilidades que esta normatividade tem 

de solucionar o assunto legislado, pondo em evidência o viés simbólico que advirá do produto 

legislativo assim criado. No caso brasileiro, a forte pressão da opinião pública que existia para 

que o problema fosse resolvido, a aproximação do período eleitoral para a escolha do 

Presidente da República e o açodamento da aprovação parlamentar tornam lícito inferir a 

natureza simbólica da norma penal ambiental aqui promulgada. 

O componente de engano contido na norma penal brasileira é o elemento que completa 

a análise sobre a ineficiência da espécie legislativa de que vimos tratando
519

. Nele, agudiza-se 

o aspecto ilusório da norma penal com vistas à solução real do problema, acentuando-se a 

prevalência das funções latentes sobre as manifestas, pois ela visa, sobretudo, expressar 

prontidão e atenção do legislador, como aconteceu em solo brasileiro, de acordo com as 

circunstâncias apontadas. Esse quadro jurídico-normativo confere tranquilidade à população, 

que se sente reconfortada com a providência parlamentar, e retira a responsabilidade daqueles 

                                                                                                                                                                                              
contraditoriamente concede tratamento benéfico a comportamentos gravemente lesivos ao meio ambiente‖ (Meio Ambiente e 
Direito Penal Brasileiro, p. 81). 
517 Quanto às circunstâncias de criação da norma, HELENA REGINA LOBO DA COSTA enumera as seguintes situações 

como sinalizadoras de uma produção legislativa simbólica: ―pressão pública, especialmente após escândalos bastante 
divulgados pela mídia; situações de crise ou apresentadas como tal; interesses eleitorais e proximidade com eleições. Nessas 
hipóteses, o legislador (ou o Poder Executivo) busca dar uma resposta ao mesmo tempo rápida e que deixe transparecer o 
máximo de seriedade no trato da questão. A lei penal surge, pois, como demonstração de prontidão, capacidade de ação e 
presteza, transmitindo a mensagem de ‗resolução‘ da situação problemática‖ (Ob. cit., p. 120).  
518 ―Passando às circunstâncias de criação da norma, importa recordar que, em janeiro de 1998, a imprensa brasileira 
começou a noticiar a ocorrência de um incêndio no Estado de Roraima. O incêndio alcançou dimensões enormes, ganhou a 
atenção da imprensa internacional e provocou grande desgaste no Governo Federal. Ademais, o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais divulgou no final de janeiro dados de desmatamento da Amazônia em 1995 e 1996, destacando que, em 
1995, o desmatamento foi recorde – dado que também foi amplamente divulgado pela imprensa. O período eleitoral se 
aproximava – o primeiro turno das eleições realizar-se-ia no começo de outubro – e foi solicitada, pelo Presidente da 
República, urgência na votação da Lei de Crimes Ambientais, cujo projeto já estava em tramitação‖ (Idem, p. 145). 
519 Sobre esse aspecto, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―Um bom indício da presença do engano é o 
fato de a regulação efetiva do problema ter um alto custo, seja ele político ou econômico, ainda que só para alguns grupos, 
sendo mais interessante, para o legislador, ‗regular‘ simbolicamente pela via do direito penal. Também as já mencionadas 
tentativas de demonstrar prontidão, capacidade de ação e presteza do legislador, sem a correspondente preocupação em 

averiguar se o direito penal tem aptidão para atuar na matéria e de que forma indicam a existência do engano‖ (Idem, p. 123).  
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a quem legalmente se atribui o dever de resolver a questão regulada, constituindo via menos 

custosa em termos político-econômicos, em uma encenação nefasta para o sucesso da 

preservação ambiental. 

O conjunto dessas considerações converge para a conclusão segundo a qual a 

incapacidade estrutural do Direito Penal do Ambiente e o componente ilusório nele contido de 

que seus dispositivos solucionarão o problema da degradação ambiental, somados à ausência 

de uma política ambiental responsável correlata a essa normatividade, põem em relevo um 

efeito perverso: a manutenção das coisas do jeito como estão, uma vez que, diante desse 

quadro jurídico-penal dilargado, muito provavelmente não haverá preocupação em se adotar 

medidas extrapenais para o trato do assunto, tais como, exemplificativamente, ―tematizar as 

formas de produção e de consumo, incentivar certificações ambientais, o estabelecimento de 

programas de compliance ambiental nas empresas, o desenvolvimento de seguros ambientais, 

a conscientização dos consumidores e a consolidação de variáveis ambientais como um 

diferencial do produto‖
520

. 

 

 

4.6. Reforço a outros instrumentos de tutela do meio ambiente 

 

A atenção ao modesto e limitado papel do Direito Penal na tutela do meio ambiente, o 

uso indiscriminado desta normatividade para tutelar funções e condutas próprias do Direito 

Administrativo, desvirtuando-o da missão de proteger os bens jurídicos mais importantes ao 

convívio social, e os efeitos meramente simbólicos obtidos com uma legislação penal em que 

prevalecem as funções latentes sobre as manifestas são fatores que animam a discussão acerca 

do refinamento da tutela penal ambiental. A irracionalidade verificada nas práticas punitivas e 

a inflação penal decorrente de uma ampla criminalização de condutas atentatórias ao meio 

ambiente sem dignidade penal são dados concretos que legitimam esse projeto de contração 

do Direito Penal.  

                                                             
520 Conforme leciona HELENA REGINA LOBO DA COSTA, ―sob seu verniz estigmatizador, a tutela penal consiste, em 
grande parte, em uma velada manutenção do status quo econômico, político e social no que se refere às atitudes em face do 

meio ambiente‖ (Ibidem). Quanto a esse aspecto, WINFRIED HASSEMER também aponta para a necessidade de se confiar 
menos no Direito Penal e se investir mais em políticas ambientais: ―Deve se impor uma política ambiental a longo prazo, mas 
também com relação à esfera em que são tomadas decisões relevantes ao meio ambiente: sobre o mercado. Impostos 
ecológicos para a proteção do meio ambiente ou eventualmente uma política de emissão de créditos (emissão de trading) 
podem ser desigualmente mais graves para proteção do meio ambiente do que o necessário Direito Penal Ambiental 
deficitário. Uma política de meio ambiente de tal natureza exige inovações tecnológicas e econômicas. Para essas há, por 
enquanto, pouco estímulo, enquanto nós nos acalmamos com o fato de que teríamos solucionado os nossos problemas 
ambientais por intermédio de um Direito Penal severo‖ (Proteção ao meio ambiente por intermédio do Direito Penal, p. 

233).  
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Como se está a refletir sobre profundas e globais considerações acerca da capacidade 

de atuação do sistema penal, deslegitimando-o, em grande medida, nos termos em que hoje é 

concretizada a tutela penal ambiental, e reservando-o somente às mais significativas ofensas 

ao bem jurídico-ambiental, é de se ressaltar a existência de uma ferramenta político-criminal 

indispensável para o alcance de um Direito Penal Ambiental mínimo: a descriminalização
521

, 

através da qual será possível eliminar uma série de incriminações hoje existentes
522

.  

A incriminação de condutas destituídas de ofensividade, o rechaço à 

Administrativização do Direito Penal e a reprovável criação de leis penais destinadas à mera 

produção de efeitos simbólicos colocam em evidência, para além do princípio da ultima ratio 

e a correlata necessidade de adoção de mandados de descriminalização, a imperiosidade de se 

deslocar para o âmbito de outras normatividades a censura de comportamentos hoje confiados 

ao sistema punitivo, realçando-se, assim, instrumentos outros de tutela do meio ambiente
523

.      

                                                             
521 Essa atitude de contestação ao sistema punitivo pode tanto ser feita pelo legislador como judicialmente, conforme explica 
LOUK HULSMAN: ―Entendo por ‗descriminalização‘ o ato e a atividade pelos quais um comportamento em relação ao qual 
o sistema punitivo tem competência para aplicar sanções é colocado fora da competência desse sistema. Assim, a 
descriminalização pode ser realizada através de um ato legislativo ou de ato interpretativo (do juiz)‖ (Ob. cit., p. 07). 
522 Como refere LOLA ANIYAR DE CASTRO, ―falar de descriminalização é colocar em jogo uma consideração analítica, 
profunda e global do sistema penal. Ou seja, de sua utilidade, de sua capacidade, de seus fins e funções‖  (Ob. cit., p. 09). A 

esse respeito, pertinente a transcrição da lição de JORGE DE FIGUEIREDO DIAS: ―A restrição da função do direito penal à 
tutela de bens jurídico-penais, por uma lado, e o caráter subsidiário desta tutela em sintonia com o princípio da necessidade, 
por outro, conduzem à justificação de uma proposição político-criminal fundamental: a de que, para um eficaz domínio do 
fenômeno do crime dentro de cotas socialmente suportáveis, o Estado e o seu aparelho formalizado de controle do crime 
devem intervir o menos possível; e devem intervir só na precisa medida requerida pelo asseguramento das condições 
essenciais de funcionamento da sociedade‖ (O Comportamento criminal e a sua definição: o conceito material de crime, p. 
81). JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, por sua vez, advoga a descriminalização de normas penais simbólicas: ―A 
descriminalização é indicada nas hipóteses do direito penal simbólico, especialmente em crimes ecológicos e tributários, 

substituídos por ilícitos administrativos e civis dotados de superior eficácia instrumental e social (A criminologia crítica e a 
reforma da legislação penal, p. 08). 
523 Registre-se a notícia de que outros países, em tempos pretéritos, promoveram alterações significativas em suas legislações 
penais por meio de reformas orgânicas com vistas a reduzir o círculo de proteção jurídico-penal, transformando uma série de 
pequenos ilícitos penais em ilícitos administrativos, como demonstra o exemplo italiano, citado por LUIZ LUISI: ―Na Itália o 
esforço de deflação penal começa em 1967 com a Lei n. 317 de 03 de maio, prossegue com as Leis n. 950 de 09 de outubro 
de 1967 e Lei n. 706 de 24 de dezembro de 1965, culminando com a Lei n. 689 de 1981, que revogou as leis anteriores. Esta 
lei, - a de n. 689 determinou a transformação dos pequenos delitos em infrações administrativas‖ (Ob. cit., p. 44). Mais 
importante que isso foi, na opinião do autor referido, o estabelecimento de critérios para a elaboração de leis penais: ―Mas 

além dessa desinflação penal através da transformação desses irrelevantes ilícitos penais em ilícitos administrativos, se 
realizou algo importantíssimo na Itália, ou seja, se estabeleceram os critérios que devem orientar o legislador para que 
elabore tipos penais. Este instrumento de disciplina, de orientação do legislador penal foi elaborado por uma série de jovens e 
talentosos juristas, salientando-se, dentre eles os professores Francesco Palazzo, da Universidade de Florença e Emilio 
Dolcini, da Universidade de Milão. Estas normas foram formalizadas através de circulares do Conselho de Ministro. A 
primeira datada de 19 de dezembro de 1983 se chama ‗critéri orientativi per la scelta fra sanzione penale e sanzione 
amministrative‘. É datada de 05 de fevereiro de 1986. Fixa critérios orientadores para a escolha entre delitos e contravenções 
e para a elaboração de tipos penais. Os critérios recomendados para a elaboração de novos tipos penais, segundo as circulares 

referidas, são o da proporção e da necessidade. Em primeiro lugar para que se possa elaborar um tipo penal, dispõe as 
circulares mencionadas, - é necessário que o fato que se pretende criminalizar atinja a valores fundamentais, valores básicos 
do convívio social, e que a ofensa a esses valores, a esses bens jurídicos, seja de efetiva e real gravidade. E por outro lado, é 
indispensável que não haja outro meio, no ordenamento jurídico capaz de prevenir e reprimir tais fatos com a mesma eficácia 
da sanção penal‖ (Idem, p. 45). LUIGI FERRAJOLI também faz menção a esse processo de descriminalização ocorrido em 
território italiano: ―A intervenção reformadora mais orgânica e importante veio, no entanto, de acordo com uma análoga Lei 
alemã de 24.05.1968, com a Lei 689, de 24.11.1981, que, de um lado, estendeu a despenalização, ainda que com numerosas 
exceções (art. 34), a todos os crimes – inclusive os delitos – punidos apenas com a pena pecuniária (art. 32), e do outro, 

introduziu uma disciplina geral diversa para os delitos despenalizados de todos os ilícitos administrativos (com exclusão 
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Nesse aspecto, a ênfase deve ser conferida ao Direito Administrativo, normatividade 

tradicionalmente ligada à tutela jurídico-ambiental e que detém condições efetivas de 

combater agressões prejudiciais ao meio ambiente, inclusive as praticadas por pessoas 

jurídicas, evitando-se, com isso, a transformação do Direito Penal em uma normatividade 

voltada à gestão e ao controle de riscos globais. Portanto, a tarefa inadiável de se impedir a 

erosão do princípio da intervenção mínima e a perturbação insuportável ao princípio 

fundamental da liberdade impulsiona o trabalho de se revigorar o braço sancionador do 

Direito Administrativo
524

, impedindo-se, por um lado, espaços vazios de regulação jurídica, e 

permitindo-se, por outro, a descriminalização de condutas de importância reduzida que hoje 

pertinem ao Direito Penal
525

. 

Essa proposta de depurar a tutela penal ambiental não provocará uma sub-proteção 

relativamente ao atuar estatal, deixando os indivíduos reféns de um poder punitivo 

descontrolado, porque parte-se do pressuposto de que também no procedimento 

administrativo deve haver respeito às garantias impeditivas do arbítrio estatal, à semelhança 

do que ocorre na persecução penal
526

. Tal pensamento guarda coerência com a eleição do 

Estado Democrático de Direito como modelo fundamental de organização política por parte 

do legislador constituinte, cujo conteúdo essencial determina que a aplicação de sanções – 

penal ou administrativa – deve passar por um crivo de racionalidade representado por 

princípios éticos limitadores do exercício do poder estatal
527

, haja vista a severa mácula que 

seus efeitos projetam na esfera de direitos dos indivíduos
528

.      

                                                                                                                                                                                              
daqueles disciplinários), estendendo a estes algumas garantias penais (legalidade, culpabilidade e causa de justificação) e 
tornando impugnáveis as sanções perante o juiz ordinário‖ (Ob. cit., p. 660). 
524 O legislador português parece ter adotado essa linha de compreensão, como se depreende do segundo parágrafo do 
Decreto-Lei 433/82, responsável pela regulamentação das contra-ordenações: ―Também o novo Código Penal, ao optar por 
uma política equilibrada da descriminalização, deixa aberto um vasto campo ao direito de ordenação social naquelas áreas em 
que as condutas, apesar de socialmente intoleráveis, não atingem a dignidade penal. Mas são, sobretudo, as necessárias 
reformas em domínios como as práticas restritivas da concorrência, as infracções contra a economia nacional e o ambiente, 
bem como a protecção dos consumidores, que tornam o regime das contra-ordenações verdadeiramente imprescindível.  

Só ele, com efeito, viabilizará uma política criminal racional, permitindo diferenciar entre os tipos de infracções e os 
respectivos arsenais de reacções‖. 
525 Nesse sentido, a doutrina de FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO: ―O recurso às soluções facultadas pelo 
Direito de Mera Ordenação Social revelou-se uma alternativa idónea à criminalização de condutas e permitiu uma selecção 
mais racional do âmbito da intervenção do Direito Penal. Por outro lado, e uma vez mais dando cumprimento ao propósito 
liberal de subsidiariedade da intervenção penal, a articulação entre o Direito Penal e o Direito de Mera Ordenação Social 
criou condições para uma descriminalização prudente, sem o perigo de surgirem abruptamente vazios de tutela jurídica‖ (O 
ilícito de mera ordenação social e a erosão do princípio da subsidiariedade, p. 213).  
526 Em território brasileiro, exemplificativamente, podem ser enumerados como princípios constitucionais limitadores tanto 
do exercício do poder punitivo em âmbito penal como em terreno administrativo a legalidade (artigo 5º, II; artigo 37), o 
contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV), e a proporcionalidade, esta extraída implicitamente do texto 
constitucional.   
527 MIGUEL REALE JUNIOR, adepto da distinção quantitativa entre os ilícitos administrativo e penal, pondera que, mesmo 
sendo seu entendimento rejeitado e se considere haver entre as infrações diferenças ontológicas, ―reconhece-se que há de se 
observar os mesmos princípios ao impor o jus puniendi, seja no plano penal como no administrativo‖ (Ilícito administrativo e 
o jus puniendi geral, p. 95), construindo-se, assim, as bases de um jus puniendi geral. Para JOSÉ CEREZO MIR, defensor do 

entendimento de que não há diferença qualitativa entre o ilícito penal e o administrativo, os princípios garantísticos do 
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Por outro lado, o argumento comumente utilizado de que a manutenção da via penal é 

necessária para atingir efeitos preventivo-gerais, como a dissuasão ou a promoção de uma 

determinada educação moral, é inconsistente e desconstruído por dupla ordem de motivos: 

primeiro, porque a aplicação deficitária e desigual da norma penal, comum no Direito Penal 

Ambiental e denunciadora de seu aspecto simbólico, aponta já para sua escassa produção de 

efeitos preventivos, revelando-se a discussão, nesse ponto, estéril
529

; segundo, porque, na 

hipótese de deslocamento de um comportamento da esfera penal para outra normatividade, 

não há perda real de efeitos preventivos, pois estes manter-se-ão incólumes e serão 

produzidos pelo novo marco jurídico-regulatório
530

. Na particular situação do Direito 

Administrativo sancionador, muitas de suas sanções reforçam o raciocínio exposto, uma vez 

que muitas delas implicam afetação de direitos relevante
531

.  

Além da opção político-criminal anunciada a favor da descriminalização e da remissão 

de condutas ao Direito Administrativo sancionador, não se pode olvidar de instrumentos 

jurídicos extremamente relevantes para a tutela do bem jurídico-ambiental, como a ação civil 

pública e ação popular, protetoras do meio ambiente em uma perspectiva coletiva, bem como 

                                                                                                                                                                                              
Direito Penal, como a legalidade e seus consectários – como a proibição de retroatividade e o no bis in idem – e a 
culpabilidade devem ser estendidos aos ilícitos administrativos. Isso porque, de acordo com o autor, naquele país o problema 
maior decorrente do aumento da atividade administrativa não conduziu à hipertrofia do Direito Penal, ―senão ao 
desenvolvimento de um desmesurado poder sancionatório da Administração‖ (Ob. cit., p. 27). Assim, independentemente da 
posição teórica assumida quanto à distinção entre os ilícitos penal e administrativo, certo é que os princípios limitadores do 
jus puniendi – lato sensu – são aplicáveis tanto a uma como a outra normatividade. 
528 A questão relativa aos pormenores do Direito Administrativo sancionador, tais como a definição do ilícito administrativo e 
seus específicos elementos, a configuração da antijuridicidade e da culpabilidade do infrator, por fugir do escopo da presente 
investigação, não será aqui abordada. Sobre esse assunto, remete-se às obras de COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., pp. 
215 e ss. e de PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. Ob. cit., pp. 216 e ss. 
529 No Informe do Comitê Europeu sobre problemas da criminalidade, elaborado em 1980, esse ponto de vista foi usado 
como contraponto ao argumento favorável à manutenção da criminalização por razões preventivo-gerais: ―En algunos casos 
de decriminalización de una conducta que aún se considera indeseable, el problema de un efecto preventivo general reducido 
es bizantino, simplemente porque el efecto preventivo general de la criminalización resultó irrelevante. Este puede ser 
fundamentalmente el caso de los actos que rara vez se denuncian a la policía, se procesan o castigan‖ (Informe del comité 

europeo sobre problemas de la criminalidad, Decriminalizacion, p. 92). 
530 No Informe citado, essa questão foi abordada e chegou-se à conclusão de que, mesmo se houver a transferência da 
conduta do campo penal para o âmbito de outra normatividade, não há perda de efeitos preventivos, pois a reação alternativa 
à ameaça penal também terá aptidão para produzi-los: ―En algunos casos, cuando el control de la conducta criminalizada es 
asumida por otros sistemas de la ‗esfera legal‘ (por ejemplo: el sistema administrativo y el sistema de derecho civil), es de  
esperar que toda pérdida en el efecto preventivo general de una criminalización anterior se compense con el efecto preventivo 
general de las reacciones bajo los sistemas alternativos‖ (Ibidem, p. 92).  
531 ANABELA MIRANDA RODRIGUES acentua a pujança dos efeitos preventivos que podem advir da normatividade 

administrativa, especialmente em razão da natureza de suas sanções: ―Nem se duvida da eficácia dissuasiva destas sanções 
quando se tem em mente que existe, para além da coima, toda uma panóplia de sanções acessórias a que se pode recorrer e 
que, em certos casos, revestem uma particular severidade: a interdição de exercício de profissões ou actividades; a privação 
do direito a subsídios ou subvenções; a cassação de licenças ou autorizações ligadas ao exercício da actividade respectiva; a 
aprensão e a perda dos objectos utilizados na ocasião da inspecção; a perda de benefícios fiscais, de crédito, de 
financiamento, etc. Convém ainda lembrar que o direito sancionatório administrativo não tem qualquer dificuldade em aceitar 
a responsabilidade das pessoas colectivas e o seu sancionamento em conformidade‖ (Ob. cit., p. 953). Nesse aspecto, não há 
como negar a possibilidade de obtenção de efeitos preventivos em decorrência da previsão das sanções administrativas 

previstas no artigo 72 da Lei 9.605/98, que afetam de forma significativa o círculo de liberdade do infrator. 
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da adoção da responsabilidade objetiva do causador do dano ambiental
532

. Aliás, a obrigação 

de reparar o dano também figura no dispositivo constitucional atinente à matéria (artigo 225, 

§ 3º) como uma das modalidades de responsabilização do infrator ambiental, havendo, aqui 

também, possibilidade de punição de pessoas jurídicas. 

A predileção por outros instrumentos de tutela ao meio ambiente não se esgota na 

simples transferência de algumas condutas abrigadas no âmbito punitivo para o Direito 

Administrativo sancionador ou para o abrigo da tutela civil reparatória, descriminalizando-as 

à luz do princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Pressupõe, além disso, a adoção de 

uma estratégia efetiva e global, por meio de medidas que concretizem os ideais inerentes ao 

Direito Ambiental da prevenção e da precaução
533

, afastando-se tanto quanto possível da 

normatividade penal a realização desses princípios. Desse modo, a concretização de uma 

política ambiental desse tipo reclama medidas como ―investimento em educação e 

conscientização ambientais, a utilização de meios econômicos para coibir atividades nocivas e 

incentivar atividades ambientalmente sustentáveis, o desenvolvimento de políticas públicas 

coordenadas em todos os níveis da federação‖
534

. 

                                                             
532 A esse respeito, ver artigos 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e 5º, LXXIII, da Constituição Federal; 1º, I, da Lei 7.347/85; 14, § 1º, 
da Lei n. 6.938/81. 
533 Quanto a esses conceitos, a doutrina de TIAGO FENSTERSEIFER: ―Com relação ao princípio da prevenção, submerge a 
idéia de um conhecimento completo sobre os efeitos de determinada técnica e, em razão do potencial lesivo já diagnosticado, 
o comando normativo toma o rumo de evitar tais danos já conhecidos. (...) Já o princípio da precaução, no entanto, tem um 
horizonte mais abrangente, pois objetiva regular o uso de técnicas sob as quais não há um domínio seguro dos seus efeitos‖ 

(Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco jurídico-
constitucional do Estado Socioambiental de Direito, pp. 81-2). 
534 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 187. A autora considera relevante, ainda, ―o emprego de mais recursos nas 
atividades de fiscalização, a consideração dos impactos ambientais de forma nevrálgica nos projetos públicos, a certificação 
ambiental dos órgãos da administração direta e indireta etc.‖ (Ibidem). Nesse aspecto, DANI RUDNICKI e SALO DE 
CARVALHO têm posição semelhante à autora citada: ―Educação ambiental, incremento da fiscalização, reparação e 
indenização pelos danos causados e penalidades administrativas como as trazidas pela Lei nº 6.938/81(5) se — efetivamente 
— aplicadas podem substituir, com mais chances de garantir a conservação da natureza, a pena restritiva de liberdade, sanção 
clássica — e ultrapassada — do ordenamento penal‖ (Ob. cit., p. 15). A respeito do conteúdo das noções de educação e 

conscientização ambientais, GUILHERME JOSÉ PURVIN DE FIGUEIREDO ensina que, quanto à primeira, ela ―pode ser 
formal, isto é, aquela desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, ou não formal, 
consistente nas ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente‖ (Curso de Direito Ambiental, p. 75). Por sua vez, a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente consubstancia-se em um ―dever que pressupõe a realização de 
campanhas publicitárias e de exemplos que devem partir do próprio Poder Público. A conscientização pública pode e deve 
integrar o processo de educação ambiental, para que esta educação não consista em mera compilação de informações 
técnicas‖ (Ibidem). Numa perspectiva mais ampla, ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA cita outras formas de controle dos riscos 

sociais típicos das sociedades pós-industriais, incluídos os processos lesivos ao meio ambiente: ―El fundamento de todos los 
controles sociales sobre los mecanismos del mercado son los derechos a la información de la opinión pública, a través de la 
transparencia y penalización orientada al mercado, un Derecho civil punitivo, la incorporación de personas que deben 
descubrir los abusos y hacer públicos los resultados, una información completa del consumidor y un periodismo de 
investigación. Podría añadirse la creación de incentivos fiscales para la evitación de daños al medio ambiente (en su dinámica 
coste-beneficio), la inversión pública en proyectos I+D, la lucha contra la pobreza y la vigencia de los derechos humanos en 
los países pobres, controles de organismos supranacionales, medidas de carácter social, respecto a problemas reales, que se 
presentan en ámbitos de la seguridad ciudadana, igualdad, no discriminación, la reparación de las víctimas, y un largo 

etcétera‖ (Ob. cit., pp. 319-20).  
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Uma estratégia global de proteção ao meio ambiente não pode se esquecer da 

indispensável contribuição oferecida por instrumentos jurídicos internacionais, resultantes da 

união de esforços de Estados soberanos preocupados com os nefastos efeitos da degradação 

ambiental. De fato, como tais efeitos são difusos e atingem a todos indistintamente, uma 

política séria de enfrentamento do problema também exige disposição e colaboração dos 

demais países, principalmente dos que mais poluem, a fim de que seja produzida uma sinergia 

favorável – e necessária – para a solução efetiva do desenfreado consumo de recursos 

naturais
535

. 

Enfim, a complexidade estrutural-sistêmica ínsita ao problema da degradação 

ambiental e a multiplicidade de fatores políticos, econômicos e sociais nela envolvidos     

impõem temperamentos à expansão desmedida da intervenção penal nesse âmbito de 

regulação. É preciso, pois, que se reconheça a limitada capacidade de atuação do Direito 

Penal para a eficaz tutela do meio ambiente, reduzindo-o à censura das mais graves ofensas 

ambientais, e se desenvolvam políticas menos aflitivas e estigmatizantes, utilizando-se 

instrumentos e programas de atuação direcionados à prevenção do dano ambiental, a fim de 

que a liberdade dos indivíduos não seja perturbada de modo excessivo e intolerável
536

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
535 A respeito da importância do Direito Ambiental Internacional, a doutrina de GUILHERME JOSÉ PURVIN DE 
FIGUEIREDO: ―Considerando que a qualidade ambiental é um valor jurídico de natureza difusa, atingindo a todos de forma 
indeterminada, torna-se impossível limitar seu estudo ao âmbito de determinado território, ainda que de dimensões 
continentais, como é o caso do Brasil. (...) O Direito Internacional do Meio Ambiente – ou Direito Ambiental Internacional – 

busca conciliar interesses de diferentes nações em temas como a exploração dos recursos naturais, a preservação dos 
ecossistemas, a poluição dos mares e oceanos, o tráfico internacional de animais silvestres, a proteção do patrimônio cultural 
da humanidade etc.‖ (Ob. cit., p. 86). 
536 Para que não ocorra a tão indesejável utilização do Direito Penal para fazer frente a situações conjunturais ou novos 
problemas sociais, como adverte ALBERTO SILVA FRANCO: ―A máxima intervenção do Direito Penal importará, em 
suma, na utilização desse brutal e demolidor controle social formal para o atendimento de situações conjunturais ou para 
enfrentar novos problemas ao custo extremamente elevado de minimizar o direito de liberdade do cidadão frente ao poder 
repressivo do Estado. E isso não é desejável, nem tolerável, num Estado Democrático de Direito‖ (Do princípio da 

intervenção mínima ao princípio da máxima intervenção, pp. 186-7). 
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Conclusão 

 

Como se viu no curso do trabalho, o Direito Penal figura como uma das modalidades 

de controle social e constitui a mais grave resposta prevista no ordenamento jurídico para a 

censura de atos socialmente nocivos, de maneira que sua incidência necessita de especial 

justificação, a fim de que possa validamente incidir, uma vez que a articulação concreta dos 

dispositivos penais encerra significativa ofensa aos direitos fundamentais. Fixada essa 

premissa, entende-se que a intervenção penal ganha sentido e legitimidade, se destinada à 

tutela dos bens jurídicos mais valiosos à convivência harmônica e pacífica, devendo ser 

rechaçado, com isso, o uso funcional-sistêmico do Direito Penal, cujo único préstimo é o de 

estabelecer uma normatividade meramente formalista. 

Apesar da importância da proteção jurídico-penal para o desenvolvimento social, não 

se pode olvidar que seus efeitos se projetam desigualmente, isto é, a seleção realizada pelas 

agências executivas costuma recair sobre grupos determinados de indivíduos, normalmente 

pertencentes a setores vulneráveis da sociedade. Além disso, a força simbólica ostentada pela 

norma penal macula negativamente a imagem do indivíduo apanhado, reduzindo suas chances 

de interação social e nele produzindo um notório processo de estigmatização. 

Essas considerações convergem para a constatação de que o processo de 

criminalização primária de comportamentos é tarefa complexa e abrange mais de uma etapa. 

A primeira delas consiste na aferição da dignidade penal de um bem jurídico, que deve 

encontrar na Constituição Federal a referência material indispensável à conclusão desse 

primevo juízo; estabelece-se, assim, nítido interrelacionamento entre as noções de crime, bem 

jurídico e Constituição. Todavia, embora seja condição necessária, a dignidade penal de um 

bem jurídico é insuficiente para determinar o acerto de uma incriminação, impondo-se 

ponderações acerca da adequação da tutela penal para enfrentar o tema objeto de regulação. 

Se é certo que o legislador constituinte elevou o direito a um ambiente sadio e de 

qualidade ao nível maior do ordenamento jurídico interno (artigo 225), tornando de fácil 

detecção sua dignidade penal, também é exato afirmar que, à luz do princípio da ultima ratio, 

por mais relevante que seja o bem jurídico que se quer tutelar, é necessário estabelecer limites 

à intervenção penal na esfera de liberdade. Parte-se, aqui, para a etapa seguinte do processo 

legislativo de criação de normas penais, consubstanciado na rigorosa observância de 
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princípios limitadores do jus puniendi, tais como a proporcionalidade, a culpabilidade, a 

ofensividade, a dignidade da pessoa humana e, sobretudo, a mínima intervenção penal. 

Porém, antes de começar a análise desse segundo juízo do caminho legislativo 

incriminador, é pertinente enfatizar que a criminalização ambiental surge no contexto das 

incriminações típicas das sociedades pós-industriais, em que se verifica uma crescente 

sensação de insegurança e maiores demandas sociais por proteção aos novos riscos, 

alargando-se, assim, o espaço de atuação do Direito Penal, a fim de que este abrigue bens 

jurídicos cada vez mais elásticos e difusos, contrariando a tradicional feição negativa/liberal 

desta concepção, para assumir uma postura positiva/incriminadora. Trata-se, pois, de evidente 

processo de expansão do Direito Penal, fenômeno marcado pela sucessiva criação de normas 

penais vocacionadas a combater os riscos sociais produzidos pelas sociedades pós-industriais 

e por alimentar a esperança de que esta normatividade é capaz de contribuir eficazmente à 

solução dos problemas sociais contemporâneos, colocando-a, em muitos casos, como prima 

ratio.   

O realce conferido aos bens jurídico-coletivos jogou luz sobre a conveniência de se 

modernizar o Direito Penal, máxime diante da constatação de que sua clássica estrutura 

liberal, voltada precipuamente à tutela dos direitos fundamentais de primeira geração, seria 

inadequada para enfrentar as novas formas de criminalidade. Dois posicionamentos 

antagônicos rivalizaram-se acerca do tema: um, legitimando essa nova postura do Direito 

Penal, considerando-a indispensável em um Estado Social e Democrático de Direito; outro, 

criticando-a, como os representantes da Escola de Frankfurt, defensores de um Direito Penal 

liberal-clássico, cuja tônica é dada a bens jurídicos individuais.  

Todavia, a emergência das neocriminalizações, em particular a ambiental, não pode 

ignorar a missão da normatividade penal de tutelar bens jurídicos essenciais ao harmonioso 

convívio comunitário e a necessidade de estabelecer incriminações relacionadas a 

necessidades humanas, a fim de que se evite a fusão entre as noções de objeto da ação e bem 

jurídico e a adoção de um ecocentrismo puro desassociado de uma essencial referência 

antropológica, base material indispensável a um Direito Penal inserido no contexto político de 

um Estado Democrático de Direito. Com isso, impede-se, de um lado, o prestígio a teorias de 

cunho sistêmico-funcionalista, preocupadas exclusivamente com o asseguramento das 

expectativas sociais por meio da vigência das normas, e, por outro, interdita-se a tendência de 

habilitar o Direito Penal para a tutela de meras funções de controle e gestão de riscos sociais, 
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mais adequadamente protegidas por outras normatividades, como, por exemplo, o Direito 

Administrativo.  

O processo de expansão da normatividade penal deveu-se em grande parte ao atual 

prestígio conferido aos crimes de perigo abstrato, instrumento jurídico característico das 

novas criminalizações, porque se alega que com eles é possível antecipar as barreiras 

punitivas e impedir a efetiva lesão ao bem jurídico protegido. A intensa criação de 

incriminações assentadas nesta especial técnica de tutela do bem jurídico-penal serve 

sobretudo como equivalente material do nexo causal entre conduta e resultado, muitas vezes 

de difícil visualização à vista da complexidade organizativa das relações de responsabilidade 

hoje existentes e dos desenvolvimentos técnico-científicos, causadores de uma multiplicidade 

de fatores à afetação de um bem jurídico determinado. 

A estreita aproximação entre as normatividades penal e administrativa é também sinal 

revelador do modo como se articula a política criminal na atualidade. A dependência do 

complemento administrativo para a plena configuração da infração penal introduz as 

problemáticas pertinentes à Administrativização do Direito Penal e à subversão da clássica 

maneira de reagir do sistema punitivo: em vez de incidir repressiva e excepcionalmente, a 

sanção penal assume natureza preventiva e, em muitas hipóteses, constitui a solução primeira 

do conflito social. Além disso, essa formatação do Direito Penal faz com que o ilícito penal 

perca visibilidade, pois o processo intelectivo fundamental relativo à análise dos elementos de 

uma conduta criminosa competirá já não mais à autoridade judicial, senão à autoridade 

administrativa. 

Todavia, há uma série de problemas conexionados a essas e outras técnicas de tutela 

do bem jurídico-penal, em particular o ambiental. O desatendimento a princípios básicos do 

Direito Penal é evidente, quando se constata incriminações de meras desobediências e de 

condutas insignificantes, sem um conteúdo qualquer de ofensividade, de que constitui 

exemplo a figura dos delitos acumulativos; a remissão a uma pluralidade de fontes 

administrativas, responsável por transformar a legalidade em um princípio simplesmente 

formal; a confusão decorrente da inexistência de limites entre as normatividades penal e 

administrativa, como se não houvesse mais, ou fossem apagadas as fronteiras delimitadoras 

destes campos do ordenamento jurídico, punindo-se penalmente, assim, micro-agressões 

ambientais que se acomodariam bem melhor a um Direito Administrativo Sancionador; não se 

pode olvidar, nesse contexto, a contrariedade aos princípios da culpabilidade e da 
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personalidade das penas concretizada na consagração legislativa da punição criminal das 

pessoas jurídicas.  

Outro aspecto pertinente à discussão da criminalização ambiental é a denúncia a que 

ela se opõe de se tratar de um Direito Penal simbólico, entendido este como expressão de uma 

normatividade em que as funções latentes prevalecem sobre as manifestas, revelando sua falta 

de instrumentalidade e, portanto, sua ineficiência e seu aspecto contraprodutivo, para resolver 

eficazmente o assunto legislado. A norma penal simbólica é caracterizada, pois, por 

promessas que sabe não poder cumprir, sendo voltada, antes de tudo, para demonstrar atenção 

e sensibilidade do legislador, bem assim para apaziguar os ânimos inquietos dos indivíduos 

fragilizados com a crescente sensação de insegurança.   

Partindo-se do pressuposto de que (a) se está diante de problema sistêmico-estrutural, 

(b) de que muitas das atividades poluentes contam com um certificado de legalidade e (c) de 

que invariavelmente o processo de criminalização secundária recai sobre os mais débeis 

socialmente, cuja contribuição à degradação ambiental é tímida, rotineira e em grande medida 

atada a necessidades de sobrevivência, impute-se ao Direito Penal Ambiental a pecha de ser 

um tigre de papel, considerada a limitada contribuição que pode oferecer para refrear atos 

nocivos ao meio ambiente.  

Nesse contexto, a objetada funcionalização do Direito Penal visando ao atendimento 

das novas demandas sociais voltadas a garantir padrões ou standards mínimos de segurança 

violenta o princípio da intervenção mínima desta normatividade, uma vez que nela deposita 

uma fé desmedida e irracional de que poderá resolver eficazmente os problemas sociais 

típicos das sociedades pós-industriais. Nesse contexto, especificamente quanto à degradação 

ambiental, o quadro é agravado em decorrência da manutenção das coisas do jeito como 

estão, impedindo-se a concretização de uma política ambiental efetiva, visto que a 

incriminação tem o nefasto efeito de ocultar uma realidade tristemente marcada pelo uso 

descontrolado dos recursos naturais.  

Finalmente, é preciso pôr em movimento a marcha de contração do Direito Penal 

nesse campo, refinando a legislação penal ambiental para que sua atenção seja voltada 

unicamente aos mais graves menoscabos ambientais, promovendo-se, primeiro, uma ampla 

descriminalização de comportamentos e transferindo-os a outras normatividades, a fim de que 

se possa resgatar a racionalidade do sistema punitivo e a sua recondução a patamares 

razoáveis de atuação; segundo, e complementarmente ao uso dessa ferramenta político-
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criminal fundamental, torna-se indispensável a adoção de medidas estatais menos aflitivas e 

estigmatizantes, que contribuam com peso maior à proteção dos recursos naturais, 

concretizando-se uma séria, responsável e autêntica política ambiental, visando à observância 

dos princípios da precaução e da prevenção, inerentes ao Direito Ambiental, por intermédio 

de outros ramos do ordenamento jurídico e por políticas públicas e privadas comprometidas 

com a preservação ambiental.   
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―A lei é como uma teia de aranha, feita para 

aprisionar moscas e outros insetos pequeninos 

e não os bichos grandes, como concluiu Daniel 

Drew. E já faz um século que José Hernandez, 

o poeta, comparou a lei com uma faca, que 

jamais fere quem a maneja. Os discursos 

oficiais, no entanto, invocam a lei como se ela 

valesse para todos e não só para os infelizes 

que não podem evitá-la. Os delinqüentes 

pobres são os vilões do filme: os delinqüentes 

ricos escrevem o roteiro e dirigem os atores‖ 

(GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar – a 

escola do mundo ao avesso, p. 96). 
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RESUMO 

 

RODRIGUES, Carlos Eduardo Afonso. Tutela penal ambiental e princípios penais. São 

Paulo, 2012. 194 f. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.  

 

O objetivo perseguido na presente dissertação é o de fortalecer o princípio da 

intervenção mínima do Direito Penal, colocando-o como princípio reitor da moderna 

incriminação ambiental e fincando-o como última alternativa, mercê da severidade e 

seletividade de suas sanções e de seu caráter estigmatizante, no combate à desenfreada 

consumação dos recursos naturais que se verifica na atualidade.  

Antes da concreção de um olhar político-criminal a respeito da incriminação 

ambiental, os instrumentos legislativos utilizados na proteção do ambiente foram objeto de 

rigoroso filtro de legitimidade, verificando-se que, à luz da principiologia penal cravada no 

Texto Maior, são múltiplas as implicações jurídico-dogmáticas que deles advêm e os riscos à 

liberdade, inúmeros, fazendo pairar forte dúvida sobre o potencial do Direito Penal de refrear 

atos lesivos ao meio ambiente. 

A modesta contribuição que a normatividade penal pode oferecer para a tutela do 

ambiente, sobretudo por se cuidar de problema estrutural sistêmico que demanda soluções 

mais abrangentes que a excepcional e episódica incidência do Direito Penal, por um lado, e a 

existência de outros mecanismos – formais e informais – vocacionados à eficaz do bem 

jurídico-ambiental, por outro, impõem a adoção de medidas extrapenais com vistas ao 

enfrentamento da crescente degradação ambiental, concretizando-se ao mesmo tempo um 

sério programa descriminalizador das disposições penais pertinentes ao Direito Penal 

Ambiental hoje existentes.  

 

Palavras-chave: Tutela penal do ambiente. Princípios penais-constitucionais. Meios 

alternativos de proteção ao ambiente. Descriminalização. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Carlos Eduardo Afonso. Criminal environmental protection and criminal 

principles. São Paulo, 2012. 194 f. Master Thesis, College of Law, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.  

 

The purpose of this essay is to reinforce the principle of the minimal intervention of 

the Criminal Law, placing it as a head principle of the modern environmental crimination and 

setting it as the last resort, due to its austerity and the selectivity of its penalties and of its 

stigmatizing character, on the battle against the unbridled consumption of the natural 

resources which currently occurs.   

Previously to the concretion of a political-criminal view of the environmental 

crimination, the legislative instruments used in the environmental protection were subject of a 

rigorous legitimacy check, finding that, from the analysis of the criminal elements in the 

Constitution, various are the legal-dogmatic implications that convey and the jeopardy to 

freedom is great, leading to serious hesitation about the aptitude of the Criminal Law to 

refrain harmful acts to the environment. 

The modest contribution that the criminal regulation can offer to the environmental 

protection, mainly due to the fact that it‘s a systemic-structural issue demanding broader 

solutions than the exceptional incidence of the Criminal Law, on one side, and the existence 

of other mechanisms – formal and informal – oriented to the effective protection of the 

environment, on the other side, bind the assumption of measures outside of the Criminal Law 

that aim to confront the growing environmental degradation, materializing at the same time a 

serious decriminalizing scheme of the criminal dispositions pertaining Criminal 

Environmental Law existing today. 

 

Keywords: Criminal environmental protection. Criminal and constitutional principles. 

Alternative means of protecting the environment. Decriminalization. 
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Introdução 

 

A finalidade desta dissertação é analisar a maneira como o legislador ordinário 

procedeu à criminalização ambiental e verificar se ela está em conformidade com a 

principiologia de matriz penal em que se escora a Constituição Federal. A Lei 9.605/98, 

responsável pela criação de vários tipos penais ambientais, trouxe significativo rol de crimes, 

que vão desde a censura a atos contrários à fauna até os crimes contra a administração 

ambiental. Ao todo, avolumam-se dezenas de crimes que envolvem elementos e instituições 

relacionadas ao meio ambiente, aos quais, por opção metodológica, não se dedicará 

pormenorizada atenção, apenas a eles se fará referência individualmente, quando for 

pertinente à compreensão do texto.   

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigos 5º, § 2º e 

225 da Constituição Federal) constitui relevante conquista, e sua concretização interessa não 

só às presentes, como também às futuras gerações. Não há dúvida a respeito da importância 

de se proteger o meio ambiente, bem que ao mesmo tempo pertence a um e a todos os 

indivíduos da sociedade. Nesse contexto, sua tutela corresponde à adoção de um modelo 

constitucional que privilegie tanto os direitos individuais como os direitos sociais, sem que 

um se transponha ao outro, numa relação de mútuo respeito e recíproca limitação.    

Fixada a premissa de que a proteção ambiental é indispensável em um quadro 

normativo-constitucional orientado pelos postulados de um Estado Democrático e Social de 

Direito, alguns questionamentos se impõem: a pujança desse direito traduz-se 

necessariamente na utilização do Direito Penal? Apesar de digno de tutela penal, o meio 

ambiente será adequadamente protegido por meio das normas penais? Caso se responda 

positivamente a estas indagações, de que maneira e de quais instrumentos o legislador pode se 

valer para bem executar essa tarefa?  

As respostas a esses questionamentos formarão um corpo crítico relativamente às 

técnicas de que se valeu o legislador ordinário, quando criminalizou as condutas lesivas ao 

meio ambiente e à tomada de consciência de que é necessário estabelecer limites à 

intervenção penal na esfera de liberdade, por mais relevante que seja o bem jurídico que se 

quer tutelar.  
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Propõe-se, assim, esmiuçar os expedientes usados pelo legislador pátrio para tipificar 

as lesões ambientais, a fim de investigar a respeito da legitimidade e eficiência da proteção 

penal ambiental no contexto brasileiro. É com base nesse propósito que serão analisadas as 

intricadas relações decorrentes da intensa aproximação do Direito Penal com o Direito 

Administrativo, concretizada na constante criação de tipos penais dependentes de 

complementação administrativa, e a estrutura delitiva dos crimes de perigo abstrato, 

largamente utilizada nas criminalizações típicas das sociedades pós-industriais, com a 

finalidade de perscrutar acerca da compatibilidade destas com os princípios penais. 

Será posta em questão, outrossim, a instrumentalização do Direito Penal para 

promoção de determinados valores e com vistas à produção de efeitos meramente simbólicos, 

e a sua consequente inadequação a um sistema penal calcado na exclusiva proteção de bens 

jurídicos e na dignidade da pessoa humana. Colocar-se-á, assim, a discussão a respeito da 

contribuição que o Direito Penal pode oferecer para refrear o desgaste aos recursos naturais, 

permitindo-se que se reúnam os elementos necessários com vistas ao debate pertinente à 

colocação de limites à intervenção penal na tutela do meio ambiente.  

Em complemento a essa argumentação, dar-se-á ênfase a controles sociais diversos do 

ordenamento jurídico-penal, menos estigmatizantes e excludentes que este, e as formas 

jurídicas de que se valem para proteger o meio ambiente. À missão de gerenciar riscos 

potencialmente lesivos à sociedade, em especial ao meio ambiente, corresponde a necessidade 

de dotar outros meios de prevenção a danos ambientais de fortes instrumentos coercitivos e 

diretivos de comportamento, redirecionando o Direito Penal para sua função primordial e 

inarredável de proteção exclusiva a bens jurídicos.      

Desse modo, no primeiro capítulo, procurar-se-á estabelecer as bases de legitimação 

do direito de punir, carecedor de especial justificação por representar profunda e violenta 

ingerência nos direitos fundamentais. Faz-se necessário explicar aqui a natureza e o porquê da 

intervenção penal e qual fim ela pretende atingir, bem assim impõe-se a análise dos mínimos 

requisitos que se exige para sua operacionalização, visando à compreensão do sentido e dos 

limites da tutela penal ambiental. 

No segundo capítulo, serão abordadas as consequências que o fenômeno das 

sociedades pós-industriais produziu para o núcleo de proteção do Direito Penal, e as posturas 

que deste se exige para conter os novos riscos sentidos nos dias atuais, analisando-se tanto as 

posições legitimadoras, como os entendimentos contrários à modernização deste ramo do 
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Direito. Insere-se nesse contexto de demandas de ampliação do Direito Penal a afirmação de 

bens jurídico-coletivos, aqui inserido o bem jurídico-ambiental, resultando daí a imperiosa 

verificação do como e de que forma a tutela penal ambiental pode ser concretizada, e o bem 

jurídico por ela protegido.         

Em um Estado Democrático e Social de Direito, atado a dispositivos legais mas, na 

mesma intensidade, obediente a conteúdos materiais de justiça, os instrumentos de uma tutela 

penal ambiental devem ser compatibilizados com os princípios limitadores tradicionais às 

práticas penais. Fincada esta premissa, no terceiro capítulo debruçar-se-á sobre as técnicas de 

tutela do Direito Penal Ambiental e far-se-á um cotejo destas com os princípios penais, a fim 

de que se verifique se são conformes constitucionalmente os instrumentos de que se valeu o 

legislador ordinário. 

No quarto capítulo, defender-se-á uma posição de mínima intervenção do Direito 

Penal Ambiental, por esta representar a exceção, e não a regra, promovendo-se a redução 

deste ramo do ordenamento jurídico a condutas que ofendam bens jurídico-penais, retirando-

se, por outro lado, a mera tutela de funções de seu núcleo de proteção e desviando-o do 

caminho da administrativização. Nesse capítulo também analisar-se-á a questão dos efeitos 

simbólicos da lei penal e do fortalecimento de meios alternativos de tutela do meio ambiente.   

Portanto, de um lado, far-se-á uma exposição crítica das dificuldades dogmáticas 

decorrentes das técnicas de tutela criadas para a proteção do bem jurídico-ambiental e sua 

compatibilização com os tradicionais princípios de Direito Penal, e, por outro, serão feitas 

considerações político-criminais a respeito da conveniência de se manter uma legislação 

caracterizada por sua excessiva amplitude, criminalizadora de uma série de comportamentos, 

para se propor, ao final, um resgate da racionalidade do sistema punitivo, reduzindo-se o 

âmbito de abrangência da tutela penal ambiental e compatibilizando-a com o direito à 

liberdade.    
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Capítulo 1 

 

Vinculação da tutela penal à proteção de bens jurídicos 

 

1.1. Noções introdutórias 

  

Todo agrupamento humano, por mais rudimentar e precário que seja, pressupõe a 

observância de um conjunto mínimo de regras, a fim de que subsista. Para a preservação da 

convivência pacífica entre as pessoas que o integram, impõe-se a conformação do 

comportamento de todos a um núcleo básico de mandamentos que possibilite a vida em 

comum
1
.  

A elaboração de um código de regras deve vir acompanhada de mecanismos de 

controle e de reação a atos que contrariem as normas estabelecidas pelo corpo social. Os 

desvios comportamentais, de maior ou de somenos gravidade, têm na pena a demonstração de 

que são inadequados ao modelo imaginado e querido pelos indivíduos, frustrado pela conduta 

ilícita. 

Desse modo, exige-se a criação de instâncias – formais e informais – destinadas a 

incentivar e a cultivar os valores ínsitos às normas de convivência, visando ao seu efetivo 

respeito e acatamento, reclamando-se, ainda, a concepção de meios de controle e reação aos 

desvios que porventura ocorram, cuja destinação deve ser a de garantir o bem prestigiado pela 

norma e de prevenir futuras ações desse tipo. 

Como se demonstrará, o Direito Penal constitui um dos meios de controle social de 

que dispõem as sociedades organizadas. Ele corresponde ao setor do ordenamento jurídico 

responsável pela censura dos comportamentos mais perniciosos ao convívio social
2
. Sua razão 

de ser repousa na proteção subsidiária e fragmentária dos bens mais caros aos indivíduos 

integrantes de uma determina sociedade e na convivência pacífica e igualitária entre estes.  

                                                             
1 Nesse sentido, a doutrina de JUAN J. BUSTOS RAMÍREZ e HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉE: ―Cualquier forma 
de organización social, desde las estructuras más primitivas como la tribu pasando por la feudal y hasta el Estado moderno, 
requiere la conformidad de los miembros que la componen con un conjunto de reglas y principios establecidos‖ (Nuevo 
Sistema de Derecho Penal, p. 19). 
2 A esse respeito, CLAUS ROXIN assim se manifesta: ―Penso que o direito penal deve garantir os pressupostos de uma 
convivência pacífica, livre e igualitária entre os homens, na medida em que isso não seja possível através de outras medidas 
de controle sócio-políticas menos gravosas‖ (Que comportamentos pode o Estado proibir sob ameaça de pena? Sobre a 

legitimação das proibições penais, p. 32). 
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Os instrumentos de reação de que é dotado o Direito Penal são os mais contundentes e 

por isso mesmo os que mais afetam a esfera de direitos do indivíduo. De fato, uma das 

características que distingue este ramo jurídico dos demais é a pujança de suas sanções
3
, 

fortemente marcadas pela profunda ingerência estatal na liberdade do indivíduo. A pena e a 

medida de segurança constituem violentos mecanismos de punição de condutas que também 

representam significativo desrespeito a interesses essenciais da comunidade e dos indivíduos, 

portanto, indispensáveis ao livre desenvolvimento de um e de outro.  

Nesse contexto, não se pode olvidar que, quando se está a falar de Direito Penal, se 

está a falar de violência, não só a cometida por aquele que viola a norma, mas também aquela 

praticada pelo Estado
4
, a quem foi transferida a incumbência de articular e concretizar o poder 

de punir.  

Ressalte-se, outrossim, o reconhecido e indiscutível caráter seletivo e estigmatizante 

do Direito Penal. Tal significa que a execução do programa de criminalização imaginado pelo 

legislador é concretizado somente em parte pelas agências de controle
5
, em especial sobre os 

mais vulneráveis socialmente. Além disso, aquele que é apenado sofre evidente processo de 

exclusão social, sendo vítima de desconfiança e de marginalização por parte dos indivíduos. 

Significa dizer que nem todos os violadores da norma penal são apanhados pelas 

agências de controle, ficando de fora do sistema punitivo uma série de condutas que nele 

deveriam estar incluídas, dando margem ao surgimento do fenômeno das cifras negras ou 

ocultas
6
. São múltiplos os fatores que levam ao uso seletivo do Direito Penal e não há 

                                                             
3 Acentuando a intensidade das penas e das medidas de segurança, SANTIAGO MIR PUIG caracteriza o Direito Penal como 
o ramo do ordenamento jurídico que conta, em princípio, com as sanções mais graves: ―Como todo meio de controle social, o 
Direito penal tende a evitar determinados comportamentos sociais considerados indesejáveis, recorrendo, para isso, à ameaça 
de imposição de distintas sanções, caso tais condutas sejam realizadas; mas o Direito penal caracteriza-se por prever as 
sanções, em princípio, mais graves – as ‗penas‘ e as ‗medidas de segurança‘ –, como forma de evitar os comportamentos que 
julga especialmente perigosos – os ‗delitos‘‖ (Direito Penal: fundamentos e teoria do delito, p. 33). 
4 Deveras, falar de Direito Penal é falar, de todo e qualquer modo, de violência, pois ―violentos son generalmente los casos de  
los que se ocupa el derecho penal (robo, asesinato, violación, rebelión). Violenta es también la forma en que el derecho penal 
soluciona estos casos (cárcel, manicomio, suspensiones e inhabilitaciones de derechos)‖ (MUÑOZ CONDE, Francisco, 
Derecho penal y control social, p. 04). Seguindo nessa linha de raciocinio, GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO, 
rememorando o pensamento de FRANZ VON LISZT, acentuam o caráter dúplice da tutela concretizada pelo sistema 
punitivo, fincada a assertiva no fato de que, ao mesmo tempo em que protege bens jurídicos, o Direito Penal promove sua 
lesão com a imposição de uma pena: ―Justamente porque el derecho penal se vale de la aplicación de las sanciones más 
drásticas – tal como eficazmente se ha dicho, la pena de detención funciona como ‗arma de doble filo, es decir, tutela los 

bienes jurídicos mediante su lesión‘ –, en este momento histórico se recomienda que se lo utilice con la mayor prudencia 
posible, es decir, limitándolo al fin de salvaguardar los bienes fundamentales de la vida en sociedad‖ (Derecho Penal – Parte 
general, p. 30). 
5 Ou, dito de outro modo, ―as agências de criminalização secundária têm limitada capacidade operacional e seu crescimento 
sem controle desemboca em uma utopia negativa. Por conseguinte, considera-se natural que o sistema penal leve a cabo a 
seleção de criminalização secundária apenas como realização de uma parte ínfima do programa primário‖ (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro, Direito Penal brasileiro, p. 44). 
6 Por esse designativo quer-se expressar aquela malha da criminalidade que fica à margem das estatísticas oficiais e que, por 

isso mesmo, não se lhe destina qualquer punição, porque ou não há vontade político-social de a perseguir ou os escassos 
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dissenso quanto a essa conclusão, visto que invariavelmente são presos, processados e 

condenados, em grande medida, os vulneráveis socialmente, autores da chamada obra tosca da 

criminalidade
7
.        

Não bastasse isso, a seletiva atuação do sistema punitivo provoca nos escolhidos 

notório processo de marginalização social. Constata-se rotineiramente que a imagem do 

indivíduo apanhado pelas agências de controle formal fica negativamente marcada e a sua 

dignidade, mutilada, reduzindo significativamente suas chances de interação social. O 

resultado disso pode ser verificado nas altas taxas de reincidência, que têm forte apoio na 

redução de oportunidades e na exclusão sociais.  

Nesse contexto, quer pelo vigor de sua resposta, quer pelas incontestáveis notas da 

seletividade e da exclusão social, o manejo do Direito Penal deve se circunscrever aos casos 

em que se revele indispensável, sujeita sua incidência, ainda, à verificação da insuficiência 

dos outros meios de tutela estatal.  

Fixadas essas premissas, por outro lado, no atual estágio civilizatório, não há como 

prescindir do Direito Penal, constituindo a pena um mal necessário à sobrevivência humana. 

Todavia, enquanto não se puder substituir o Direito Penal por algo de melhor (Radbruch), 

ainda assim não se pode deixar de lado o trabalho indispensável de fixação de balizas em seu 

redor, firmes e seguras, regidas por princípios humanitários, com vistas à demarcação legítima 

de seu âmbito de atuação.  

Nessa ordem de idéias, procurar-se-á demonstrar que é insuficiente, apesar de 

constituir condição necessária, a constatação acerca da relevância de determinado bem para 

que ele receba proteção penal (fato que parece inconteste quanto ao meio ambiente), 

transformando-o em bem jurídico-penal. A esse juízo, deve ser acrescida a consideração a 

                                                                                                                                                                                              
recursos materiais e humanos impedem esse desiderato, havendo ainda outros fatores que alimentam esse fenômeno. 
Abordam-no os autores JORGE DE FIGUEIREDO DIAS e MANUEL DA COSTA ANDRADE na obra Criminologia: o 
homem delinquente e a sociedade criminógena: ―Muitas vezes o crime nem chega a nascer como facto estatístico, ou seja, 
não se dá a sua apresentação ou recepção no sistema de instâncias formais de controlo: é o que acontece com a criminalidade 
oculta, expressão que abrange todo o crime que não atinge o limiar mínimo de crime conhecido pela polícia. Mesmo que 

nasça, nem sempre consegue sobreviver: do caudal da criminalidade conhecida pela polícia, nem toda é descoberta ou 
clarificada, objecto de acusação, julgamento, condenação. A passagem do crime de instância a instância (...) é 
inevitavelmente feita à custa da intervenção de margens maiores ou menores de cifras negras‖ (p. 133). 
7 A expressão foi retirada da obra Direito Penal brasileiro de ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, 
Alejandro; SLOKAR, Alejandro, p. 47. Especificamente no âmbito do Direito Penal Ambiental, como em momento ulterior 
se fará menção, os escolhidos pelo sistema punitivo são os que menos impacto causam ao meio ambiente. Ao contrário, os 
grandes responsáveis pela progressiva degradação ambiental são dificilmente censurados penalmente, à vista da constatação 
de que muitas de suas atividades são autorizadas legalmente. Em vez de cifras negras, no âmbito do Direito Penal Ambiental 

fala-se em cifras douradas.  
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respeito da adequação e eficácia da tutela penal, que formarão a base crítica do legislador 

relativamente à opção de criminalizar ou não certos comportamentos. 

De um lado, tem-se, assim, a difícil missão de se eleger os bens que, dentro de um 

contexto histórico e de acordo com o modelo de Estado seguido, contarão com a valiosa 

contribuição do Direito Penal para sua eficaz indenidade, e, de outro, há a tarefa, igualmente 

árdua, de se estabelecer quando, de que forma, e como será posta em prática dita tutela. 

Sem dúvida, de acordo com o entendimento doutrinário prevalecente, a intervenção 

penal deve-se limitar unicamente ao resguardo de bens jurídicos
8
, cuja dignidade e 

necessidade de preservação apontem para a conclusão de que, sem eles, o desenvolvimento 

dos indivíduos se torne mais dificultoso, senão impossibilitado. À severidade de suas sanções, 

corresponde, portanto, a importância do conjunto de bens que está a proteger.  

Entretanto, ao lado da salvaguarda dos bens jurídicos elementares, compete também 

ao Direito Penal maximizar o direito fundamental à liberdade, tão relevante quanto o primado 

da segurança que se deve garantir aos indivíduos. Se é certo que a liberdade não é absoluta, 

também é correto afirmar que a repressão a todo custo a fulminaria, de maneira que se deve 

proceder a um difícil equilíbrio entre liberdade e segurança
9
.                     

Por fim, apesar de reconhecida a relevância do Direito Penal, sua adstrição às 

hipóteses em que se verifique a indispensabilidade de seu uso à proteção de determinados 

bens jurídicos, em prol da convivência harmoniosa entre os indivíduos, reconhece-se que ele 

faz parte de uma ampla e complexa estrutura destinada à conformação de comportamentos, 

isto é, não é o único meio de controle social e não está só nesta tarefa.  

                                                             
8 Nesse sentido, ALEXIS COUTO DE BRITO et al: ―O direito penal é o último recurso com o qual conta o Estado para 

proteger estes interesses fundamentais. Desta forma, somamo-nos decididamente à tese majoritária na doutrina penalista que 
considera que a essência do direito penal radica na tutela de bens jurídicos‖ (Direito Penal brasileiro, pp. 75-6). Essa forma 
de pensamento, contudo, é fortemente contestada por autores como GÜNTHER JAKOBS e GÜNTHER STRATENWERTH, 
os quais sustentam que cabe ao Direito Penal, em lugar da primordial tutela subsidiária de bens jurídicos essenciais à 
convivência humana pacífica, a função de reafirmar a vigência da norma e a proteção de contextos da vida enquanto tais, 
respectivamente. O segundo autor referido, inclusive, chega a dizer que, de tão vago e impreciso que é o conceito de bem 
jurídico, sua definição corresponde à quadratura do círculo: ―Há tempos isso foi demonstrado pela história da dogmática e 
repetido já suficientemente: uma definição abrangente e material do bem jurídico é a quadratura do círculo‖ (Sobre o 

conceito de “bem jurídico”, p. 112). Em momento posterior do trabalho, com mais vagar, essa questão e o pensamento destes 
e de outros autores serão analisados.    
9 Sobre a maximização a um só tempo dos meios de reação do delito e o direito à liberdade e o respectivo equilíbrio que se 
deve ter entre ambos, apontam FRANCISCO MUÑOZ CONDE e WINFRIED HASSEMER para o que se segue: ―Por isso, 
sob o tema de toda liberdade que seja possível, repressão só a que seja estritamente necessária, as modernas sociedades, 
inspiradas em princípios democráticos e entre eles por regras do Estado de Direito, devem desenvolver programas de reação 
frente ao delito que busquem manter, da melhor forma possível, o difícil equilíbrio entre liberdade e segurança, conseguindo,  
ao mesmo tempo, níveis de eficácia aceitáveis na redução ou contenção do problema da criminalidade‖ (Introdução à 

Criminologia, p. 165). 
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Portanto, indubitavelmente, é necessário verificar quando estará autorizado o Direito 

Penal a intervir nas relações sociais conflitivas, se ele é apto a enfrentar as formas que a 

criminalidade vem assumindo nos dias atuais, particularmente a criminalidade ambiental, e, 

por fim, com quais instrumentos ele poderá legitimamente intervir no círculo de liberdade dos 

indivíduos.    

 

1.2. O Direito Penal como subespécie de controle social formal 

 

Caracterizado o Direito Penal como o braço do ordenamento jurídico ao qual se atribui 

a tarefa de proteger os bens jurídicos mais importantes contra os mais severos ataques a eles 

dirigidos, é necessário pôr em evidência que não se trata da única solução a ser utilizada em 

face dos problemas oriundos da vida em sociedade, havendo outros meios de controle social – 

informais e formais
10

. 

O controle social informal é exercido ali onde se concretiza o processo de interação e 

socialização do indivíduo, correspondendo àquelas instâncias, como a escola, a família, a 

igreja dentre outras, responsáveis pela edificação moral das pessoas e por oferecer a estas os 

contornos mínimos necessários a uma convivência social harmoniosa e tolerante. Por isso, as 

normas sociais servem de padrão de orientação de condutas, alimentando no seio da sociedade 

a expectativa de que serão cumpridas e de que se pode confiar em sua fiel observância pelos 

indivíduos. 

Outra peculiaridade do controle social informal reside em seu aspecto punitivo, cujo 

acionamento se dá com vistas a corrigir comportamentos sociais desviantes. Assim, prevê-se a 

aplicação de determinadas sanções sociais para conformar comportamentos perniciosos que se 

revelem contrários ao modelo de integração social que se quer ver implantado em uma 

determinada localidade. 

A diferença entre esta espécie de controle social e o Direito Penal está em que este 

possui feição altamente formalizada e é regido por um conjunto de normas que busca conferir 

                                                             
10 O controle social pode ser definido como ―o conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o 
indivíduo aos modelos e normas comunitários. Para alcançar tais metas as organizações sociais lançam mão de dois sistemas 
articulados entre si. De um lado tem-se o controle social informal, que passa pela instância da sociedade civil: família, escola, 
profissão, opinião pública, grupos de pressão, clubes de serviço etc. Outra instância é a do controle social formal, identificada 
com a atuação do aparelho político do Estado. São controles realizados por intermédio da Polícia, da Justiça, do Exército, do  
Ministério Público, da Administração Penitenciária e de todos os consectários de tais agências como controle legal, penal 

etc.‖ (SHECAIRA, Sérgio Salomão, Criminologia, p. 60). 
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maior previsibilidade e segurança na aplicação de seus mandamentos e proibições, conteúdos 

de que se revestem as disposições penais, evitando-se a espontaneidade, a surpresa e o 

subjetivismo característicos de outros meios de controle social
11

, mostrando-se como um 

poder que é exercido de forma controlada e respeitadora de certas garantias estabelecidas em 

favor daquele que delinquiu
12

. 

Feitas essas considerações, chega-se à conclusão de que o Direito Penal é apenas mais 

uma das ferramentas disponíveis para o exercício do controle social, isto é, ele não reserva 

para si com exclusividade tal tarefa, dividindo com outras instâncias de controle, incluindo-se 

as informais e até mesmo outras de natureza jurídica, como, por exemplo, o Direito Civil e o 

Direito Administrativo, a incumbência de censurar, com o rigor que lhe é peculiar, as 

condutas que representem um significativo dano social, em obediência ao inafastável 

princípio da ultima ratio
13

.  

Portanto, sob a inspiração da doutrina de FRANCISCO MUÑOZ CONDE, tem 

pertinência ressaltar que ―el derecho penal no es todo el control social, ni siquiera su parte 

más importante, sino solo la superficie visible de un iceberg, en el lo que no se ve es quizás lo 

que realmente importa‖
14

.  

 

 

1.3. A proteção de bens jurídicos como missão do Direito Penal  

 

Como todo instrumento estatal que impõe restrições a direitos fundamentais, é 

necessário estabelecer limites ao Direito Penal, que só poderá atuar, quando sua base de 

fundamentação estiver presente, e desde que respeitados certos limites, isto é, por representar 

relevante interferência na esfera de liberdade individual, carece a proibição penal de especial 

                                                             
11 ―Lo que diferencia al derecho penal de otras instituciones de control social es simplemente la formalización del control, 
liberándolo, dentro de lo posible, de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de la subjetividad propios de otros 
sistemas de control social‖ (MUÑOZ CONDE, Francisco, ob. cit., pp. 06-7). Também nesse sentido a doutrina de 
SANTIAGO MIR PUIG: ―O Direito Penal constitui um dos ‗meios de controle social‘ existentes nas sociedades atuais. A 
família, a escola, a profissão, os grupos sociais são também meios de controle social, mas possuem um caráter informal que 

os distingue de um meio de controle ‗jurídico‘ altamente formalizado como é o Direito penal (Ob. cit., p. 33). 
12 Como destaca JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ: ―Esta formalización preside el ejercicio jurídico-penal del ‗ius 
puniendi‘ mostrándolo como un ejercicio controlado, no ya por consideraciones de utilidad social, sino por garantías 
establecidas a favor del individuo delincuente‖ (Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, p. 250). 
13 ―Mas o Direito penal não é o único meio de controle social que se exerce por meios de normas jurídicas que prevêem 
sanções formalizadas para certas condutas. Existem outras formas de controle social de caráter jurídico‖. (...) ―O Direito 
penal deve se limitar a oferecer o último recurso – ultima ratio -, quando os demais meios de controle social, jurídicos ou 
não, resultarem insuficientes‖ (MIR PUIG, Santiago, ob. cit., p. 34). 
14 Ob. cit., p. 07. 
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justificação
15

. Faz-se imprescindível, dessa forma, delimitar as finalidades deste ramo do 

Direito, explicitar os porquês de sua atuação e direcioná-lo no caminho que leve à realização 

de seus desideratos. 

Para se figurar legítima democraticamente, a atuação do Direito Penal deve ser 

excepcional e limitada à proteção dos bens mais importantes à comunidade, uma vez que 

acarreta graves ingerências nos direitos fundamentais dos indivíduos. Portanto, o Estado, a 

quem compete a imposição das sanções penais, tem na proteção dos bens jurídicos a 

legitimidade necessária para sua atuação, constituindo esse o fundamento de aplicação das 

penas: a necessidade de tutelar bens jurídicos
16

. 

Embora tenha forte conteúdo social, já que procura harmonizar os diversos conflitos 

decorrentes da intersubjetividade tão peculiar à vida em sociedade, não se pode deixar de 

considerar que a atuação estatal no âmbito do sistema punitivo deve atentar para a figura do 

indivíduo destinatário das normas penais. É este que deve mirar o ordenamento jurídico-penal 

e em razão deste que se deve justificar a intervenção penal, procurando-se, sempre que 

possível, a obtenção de resultados úteis ao ser humano e ao seu livre desenvolvimento.  

Nesse contexto, as teses sociológicas de cunho funcionalista-extremado que veem na 

proteção do sistema normativo em si a tarefa do Direito Penal devem ser rejeitadas porque 

desconsideram a dignidade humana
17

 ao projetar como finalidade da pena a estabilização 

contrafática do sistema social por intermédio do asseguramento da vigência das normas 

penais. Filia-se a essa corrente de pensamento o autor GÜNTHER JAKOBS, para quem não 

deve o Direito Penal proteger bens jurídicos, mas, sim, a vigência da norma
18

. Vê-se que não 

                                                             
15 Conforme acentua FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, a proibição penal ―enquanto manifestação estatal restritiva de direitos, 
carece de especial justificação, de uma justificação que não pode ser simplesmente pressuposta pela legitimidade democrática 
do legislador ou pela ‗boa vontade‘ estatal na persecução de seus fins – não raramente enredada na comum vertigem objetiva 
do Estado –, ou, ainda, sequer encontrada na circularidade e no vazio de argumentos meramente formalistas‖ (Aproximações 

à teoria da exclusiva proteção de bens jurídicos no direito penal contemporâneo, p. 12). 
16 No mesmo sentido, ALEXIS COUTO DE BRITO et al: ―O fundamento para aplicar penas é logicamente a necessidade de 
tutelar bens jurídicos‖ (Ob. cit., p. 75). 
17 Acerca da dignidade da pessoa humana, a doutrina de JUAREZ TAVARES: ―Na Filosofia, suas origens remontam à Kant, 
como conseqüência da segunda fórmula do imperativo categórico: ‗Ages de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua 
pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio‘. A 
dignidade surge como valor intrínseco de todo ser humano, que não pode ser substituído por seu equivalente, como preço de 
uma mercadoria. (...) Sua postura, portanto, na ordem jurídica, mais do que a de sujeito de direitos positivados, deve ser a de 

condição de existência dessa mesma ordem, como indivíduo dotado de liberdade e de consciência de si mesmo, o qual cria e 
influencia o seu meio como personalidade social e responsável‖ (Critérios de seleção de crimes e cominação de penas, p. 
77). 
18 ―O direito penal garante a vigência da norma, não a proteção de bens jurídicos‖ (O que protege o direito penal: os bens 
jurídicos ou a vigência da norma?, p. 34). Todavia, em consonância com a doutrina de ALAMIRO VELLUDO NETTO 
SALVADOR, ―a crítica que pode ser feita a JAKOBS resulta de inúmeros aspectos. Dois, entretanto, devem ser destacados. 
Em primeiro lugar, o autor configura uma teoria meramente formal do Direito moderno. Sua postura, com o propósito de 
afastar os debates a respeito do conteúdo da norma, enseja um formato de Direito conservador, desprovido de 

questionamento, vazio de objeções quanto ao papel de dominação que é capaz de exercer. Em segundo lugar, sua postura da 
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há nessa construção qualquer limite material ao labor legislativo e ela acaba por legitimar 

qualquer ordem jurídica, mesmo as de conteúdo ditatorial. O modelo de crime como ofensa a 

bens jurídicos, ao contrário, constitui verdadeiro pilar de sustentação de um Direito Penal 

democrático e serve de orientação e padrão crítico ao legislador ordinário
19

. 

Estabelecida a base de fundamentação material do Direito Penal e pontuado o 

potencial crítico e de orientação ao legislador que o bem jurídico exerce, desenvolver-se-á, em 

seguida, o caminho histórico por este percorrido, abordando-se sua emergência, os principais 

autores que dele trataram e, também, os opositores dessa noção, até chegar ao atual 

desenvolvimento do tema, minudenciado seu conceito, conteúdo e funções. Ao final, tratar-se-

á de esmiuçar os pressupostos materiais necessários à elevação de um interesse à categoria de 

bem jurídico e alguns aspectos relacionados ao bem jurídico-ambiental. 

 

 

1.3.1. O movimento iluminista e as consequências no conceito de crime 

 

Desde que as formas de reação ao delito foram vedadas aos particulares, procurando as 

diferentes culturas, ao longo do tempo, eliminar a vingança privada, a imposição das sanções 

penais foi paulatinamente transferida a uma autoridade central com competência não só para 

fazer frente à criminalidade mediante a imposição de penas, mas igualmente com a 

incumbência de definir, em termos precisos e taxativos, os limites da intervenção estatal na 

liberdade dos indivíduos
20

. 

                                                                                                                                                                                              
pena, como mera revalidação da pena, aparenta certa redundância, tendo em vista que a sanção já é uma característica 
constitutiva do Direito. Mais do que isso, a violência subjacente à sanção penal impede que sua finalidade fique restrita ao 
universo da eficácia jurídica. Não basta esta justificativa interna. A pena somente pode ser aplicada por razões externas à 
própria circularidade dogmática, isto é, deve conformar a realidade de alguma forma, produzir conseqüências sensíveis, fazer 
parte de um conjunto maior de medidas político-criminais‖ (Finalidades da pena, p. 248). 
19 Como pontua ANA ELISA LIBERATORE S. BECHARA: ―A teoria do bem jurídico e o modelo de crime como ofensa a 
um dado bem jurídico afirmaram-se, ao longo do tempo, como critérios de delimitação não só da matéria de incriminação, 
como dos próprios contornos da respectiva tutela. Essa herança do Iluminismo, firmada no século XIX, impede a adoção de 
modelos de Estado autoritários e permite afirmar a legitimidade do direito penal no Estado Democrático de Direito‖ (O 
rendimento da teoria do bem jurídico no direito penal atual, p. 16). 
20 A respeito da concepção da pena nos mais diversos momentos históricos, com início nos povos primitivos e término na 
contemporaneidade, por todos a obra de OSWALDO HENRIQUE DUEK MARQUES: Fundamentos da pena. No tocante ao 
caminho histórico percorrido pelas práticas penais, FRANZ VON LISZT noticia de que forma elas eram executadas antes da 

formação dos atuais Estados: ―Nas sociedades de estrutura familial que precederam a fundação do Estado (comunidades que 
têm o sangue por base) encontramos duas espécies de pena, ambas igualmente primitivas: 1. A punição do membro da tribo 
que na sua intimidade se fez culpado para com ela ou para com os companheiros; 2. A punição do estranho que veio de fora 
invadir o círculo do poder e da vontade da sociedade ou de algum dos seus membros. No primeiro caso, a pena aparece-nos 
principalmente como privação da paz social sob todas as suas diversas formas, como proscrição. No segundo caso, aparece-
nos principalmente como luta contra o estrangeiro e toda a sua raça, como vindita ou vingança do sangue (blutrache), 
exercida de tribo a tribo até que sucumba uma das partes contendoras ou a luta cesse por esgotamento das forças de ambas. 
Em um e outro caso, a pena revela traços acentuadamente religiosos (caráter sacro); como a paz está sob a proteção dos 

deuses, a vingança tem o seu fundamento no preceito divino‖ (Tratado de Direito Penal, pp. 75-6). 
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Com a divulgação dos ideais político-filosóficos do Iluminismo, estabeleceu-se forte 

repulsa ao arbítrio, à iniquidade e à injustiça vivenciada na Idade Média, de tal maneira que 

foram estabelecidas propostas de racionalidade das práticas penais e criados direitos e 

garantias favoráveis aos indivíduos. Destes, vale destacar o princípio de que todo crime e toda 

pena devem estar previstos em lei, aprovada pelo Parlamento, surgindo, assim, o principio da 

legalidade, verdadeiro paradigma do Direito Penal moderno.       

Nesse período histórico, a forma de governo predominante eram as monarquias 

absolutas, cujo poder era exercido em nome de Deus. Acreditava-se, pois, em que o monarca 

detinha uma espécie de mandato divino e qualquer transgressão às suas ordens significava 

uma ofensa a Deus, confundindo-se, em grande medida, crime e pecado. Nesse contexto, a 

filosofia da Ilustração surge como resposta adequada a deslegitimar os desmandos cometidos 

por tais monarquias
21

. O discurso de que se valeu a filosofia do Iluminismo foi eficazmente 

usado para combater toda forma de tirania e para humanizar a forma de punir de então.    

Extintos os suplícios, a pena passa a ser aplicada em favor da sociedade e em desfavor 

do delinquente violador do pacto social, retirando-se da pena o caráter sacro e de penitência 

que se lhe outorgava, passando ela a ser filtrada por critérios de racionalidade, visando aos 

fins preventivos
22

. De fato, somente nesse período histórico foi possível a separação entre 

Estado e Igreja, abrindo-se espaço à secularização
23

 da ciência e à instituição de um Estado 

laico
24

.  

Nesse contexto político-cultural, é publicado o livro de CESARE BONESANA, o 

Marquês de Beccaria, em 1764, fortemente lastreado na idéia de contrato social
25

. Nele 

advoga-se a exigência de que somente as leis podem prever crimes e penas, pois é o legislador 

                                                             
21 Relacionando o Iluminismo com a demarcação de um novo paradigma no Direito Penal, a doutrina de RENATO DE 
MELLO JORGE SILVEIRA: ―Reagindo às arbitrariedades sentidas no Ancien Règime, a vertente jurídica do Iluminismo 
tencionou traçar limites definidos para o exercício do jus puniendi estatal, firmando, pois, um conceito material de delito. 

Revitalizando idéias inicialmente propostas no Humanismo, nota-se verdadeiro refluxo cultural e espiritual de toda a 
sociedade da época. Pretende-se um abandono da noção de crime-pecado, buscando o uso da razão na condução do 
comportamento humano. A tendência notada (secularismo/humanização) cogita, pois, favorecer ou garantir os bens 
individuais diante do arbítrio judicial e da gravidade da penas‖ (Direito Penal Supra-individual, p. 37). 
22 De acordo com LUIZ REGIS PRADO: ―Na filosofia penal iluminista, o problema punitivo estava completamente 
desvinculado das preocupações éticas e religiosas; o delito encontrava sua razão de ser no contrato social violado e a pena era 
concebida somente como medida preventiva‖ (Bem jurídico-penal e Constituição, p. 24). 
23 Esse termo designa ―os processos pelos quais a sociedade, a partir do século XV, produziu uma cisão entre a cultura 

eclesiástica e as doutrinas filosóficas (laicização), mais especificamente entre a moral do clero e o modo de produção da(s) 
ciência(s)‖ (CARVALHO, Amilton Bueno; CARVALHO, Salo de, Aplicação da pena e garantismo. p. 05). 
24 No contexto histórico brasileiro, a Constituição Republicana de 1890 foi a primeira a prever a liberdade de culto, a 
reconhecer efeitos jurídicos ao casamento de natureza civil e a estabelecer a laicidade no sistema público de ensino (artigo 
72, §§ 3º, 4º e 5º). 
25 Afirmação que pode ser corroborada com a seguinte passagem de sua obra: ―Foi, portanto, a necessidade que constrangeu 
os homens a cederem parte da própria liberdade: é certo, pois, que cada um só quer colocar no depósito público a mínima 
porção possível, apenas a que baste para induzir os outros a defendê-lo. A agregação dessas mínimas porções possíveis forma 

o direito de punir, tudo o mais é abuso e não justiça, é fato, mas não é direito‖ (Dos delitos e das penas, p. 43). 
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―que representa toda a sociedade unida por um contrato social‖
26

 e, coerentemente com o 

momento histórico vivido, CESARE BONESANA defende a proibição de os juízes 

interpretarem as leis
27

 e é contrário à criação de leis obscuras, por entender que quanto mais 

clara ela for e mais pessoas a compreenderem, ―menos freqüentes serão os delitos, pois não há 

dúvida de que a ignorância e a incerteza das penas propiciam a eloqüência das paixões‖
28

.  

Extrai-se da obra de CESARE BONESANA que deve haver proporção entre os delitos 

e as penas, cuja medida essencial estará na extensão do dano causado à sociedade, bem como 

há o prestígio de finalidades preventivas à pena, a fim de ―impedir que o réu cause novos 

danos aos seus concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo‖
29

, propugnando, ainda, 

pela proximidade da pena com o delito e, por sua infalibilidade, conferindo a certeza de que o 

castigo será imposto. Enfim, de forma sintética, para CESARE BONESANA, a pena deve ser 

―essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, 

proporcional aos delitos e ditada pelas leis‖
30

.  

Depois da publicação da obra Dos delitos e das penas, testemunha-se, ainda no século 

XVIII, a emergência da Revolução Francesa, movimento responsável pela colocação do 

homem como centro do sistema normativo. Inspirada fortemente por princípios humanitários, 

esse movimento político é acompanhado da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, que estabelece, em seu artigo 8º, que ―as penas devem ser estrita e 

evidentemente necessárias‖.  

A exigência de que o recurso à pena atenda a razões de necessidade tem íntima 

conexão com as bases teóricas que moldaram os Estados criados a partir das Revoluções do 

século XVIII. A cessão de determinados direitos de liberdade dos indivíduos em troca de 

proteção e segurança, noção sustentada pelos teóricos do contrato social, tem razão de ser na 

medida em que a limitação ao gozo dos direitos individuais encontre séria justificativa 

conexionada ao resguardo da ordem pública, abalada pela danosidade social representada pelo 

                                                             
26 Idem, p. 44. 
27 E isso ―pela própria razão de não serem eles legisladores‖ (Idem, p. 45). 
28 Idem, p. 48. 
29 Idem, p. 62. 
30 Idem, p.139. O autor posicionou-se, ainda, contrariamente à utilização da tortura como método de investigação e admitia a 
pena de morte apenas excepcionalmente, quando o indivíduo pudesse afetar a segurança nacional ou sua existência pudesse 

implicar em uma perigosa revolução para a forma de governo estabelecida (Idem, p. 95). 
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cometimento do crime. Imbricados estavam, assim, os conceitos de direito subjetivo, 

danosidade social e a necessidade da pena
31

. 

Por outro lado, verificado o insucesso das teorias absolutas da pena, atreladas à 

retribuição e à idéia de compensação do mal do crime com o mal da pena como fator 

legitimador do sistema de justiça criminal, perde vigor o entendimento de que a sanção penal 

deve ser dirigida ao passado, como forma de dar resposta ao crime cometido, pois essa 

concepção carrega forte conteúdo revanchista, que em nada contribui para o enfrentamento 

efetivo e sério da criminalidade. 

Constatou-se, pois, a necessidade de novos desenvolvimentos científicos que 

despontassem para uma nova formatação ideológica do sistema punitivo, capaz de oferecer 

respostas úteis e proveitosas à sociedade. Impunha-se, por assim dizer, um olhar diferenciado 

da mera retribuição do mal pelo mal; longe de representar uma volta ao passado, numa 

espécie de vingança instintiva carecedora de legitimidade, passou-se a visualizar a pena como 

instrumento de prevenção de delitos
32

.  

De igual forma à nova concepção dos fundamentos da pena, a teoria do crime também 

experimentou mudanças estruturais com o advento dos ideais iluministas. Com a limitação do 

poder de punir do Estado e a consequente proibição do arbítrio, mercê dos fundamentos 

sustentados pela teoria do contrato social, os contornos do injusto penal e as penas respectivas 

passam a ser definidos legalmente, por meio de ato advindo do Parlamento, a fim de garantir 

o espaço de liberdade de cada indivíduo integrante do pacto social, que só receberá uma 

censura penal se violar os preceitos previamente estabelecidos pelo legislador.   

Além disso, moldou-se um conceito material de crime de modo a associá-lo a condutas 

socialmente danosas, aptas a interferir na convivência harmônica da sociedade, excluindo-se 

do abrigo da ilicitude penal a censura de condutas exclusamente imorais ou que estivessem 

ligadas a desvios religiosos, delimitando-se, assim, os limites do jus puniendi. 

 

 

                                                             
31 ―Direito subjectivo, danosidade social e necessidade de pena são, assim, pressupostos do conceito iluminista de crime‖ 
(CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, Constituição e Crime – uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização, p. 32). 
32 Como destaca ANABELA MIRANDA RODRIGUES, ―superada a legitimação teológica e metafísica do ius puniendi, a 
pena perdeu, em grande parte, a sua função de cunho retributivo. O direito de punir passa a justificar-se à luz da necessidade 
– uma ‗amarga necessidade‘, como já foi dito – e a pena ganha uma finalidade não escatológica mas terrena, dirigida à 

prevenção de outros crimes (prevenção geral e especial)‖ (Novo Olhar sobre a Questão Penitenciária, pp. 30-1). 
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1.3.2. FEURBACH e o delito como lesão a direitos subjetivos 

 

FEURBACH construiu sua definição de crime em consonância com a noção de 

contrato social, em voga no período em que publicou seus escritos. Para o autor, à entrega 

pelos cidadãos de parcelas de seus direitos corresponde o dever do Estado de garantir a 

convivência comum, de modo que a intervenção penal tem sentido apenas, quando ocorra 

lesão a direitos subjetivos alheios
33

. Vê-se, assim, que seu conceito de crime foi produzido 

sob a perspectiva de um Estado Liberal, responsável pelo cumprimento e efetivação do 

contrato social
34

.      

Trata-se, pois, de doutrina alicerçada num dos primados mais caros a Estados de 

cunho liberal: a liberdade, que só pode ser afetada, quando se revele estritamente necessário 

ao resguardo da paz pública. Interessa, portanto, a demarcação do núcleo de liberdade de cada 

um e o respectivo respeito ao seu exercício, cumprindo ao Estado, por meio do Direito Penal, 

a reprovação de condutas que atentem contra esse direito. 

Em consonância com o entendimento do autor, a atuação do Direito Penal só é 

legítima para censurar as lesões que impeçam a vítima de exercer plenamente sua própria 

liberdade. Pressupunha-se que a relação entre o autor do delito e a vítima fosse de igualdade 

de direitos, solapada com a prática do crime, culminando na impossibilidade de a parte 

prejudicada fazer uso de sua liberdade. As condutas passíveis de punição pelo Estado, dessa 

maneira, são aquelas que se traduzem em lesões a direitos subjetivos e impliquem um dano 

social
35

.     

Nessa ordem de idéias, excluem-se do ilícito penal comportamentos exclusivamente 

imorais ou que afetem doutrinas e mandamentos religiosos, visto que tais condutas não 

causam um dano direto a uma pessoa determinada, isto é, não representam a violação a 

direitos subjetivos. E, desse modo, a obra de FEUERBACH teve o mérito de proceder à 

separação entre Direito e Moral, e de promover a divisão entre Direito e Religião, resultando 

                                                             
33 Portanto, segundo FEURBACH, ―conforme o fim do próprio Estado, este só poderia intervir penalmente quando fosse 
presente um delito que viesse a lesionar algum direito dos cidadãos. Emergia o Estado, pois, como garante das condições da 
vida em comum‖ (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 38). 
34 Sobre o assunto, LUIZ REGIS PRADO aduz que ―a concepção material de delito como lesão de um direito subjetivo 
decorre da teoria contratualista aplicada no âmbito penal. Esse posicionamento – resultado da ideologia liberal-individualista 
dominante – apresenta-se como um conteúdo sistemático funcional – conduta punível é aquela lesiva a um direito subjetivo e 
liberal concreto-imanente – proteção também do direito individual na esfera objetiva de liberdade pessoal‖ (Ob. cit., p. 25).  
35 Nesse sentido, a obra de JUAREZ TAVARES: Bien jurídico y función en Derecho Penal, p. 18. 
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na exclusão de finalidades transcendentais, religiosas ou morais do Direito Penal, que devem 

ser alocadas no ilícito policial, de cunho administrativo.     

O Código Penal da Baviera, de 1813, de que foi autor FEURBACH, reflete e 

corrobora a linha de pensamento descrita, pois dele se retiram delitos como a heresia, a 

prostituição, a sodomia, o incesto
36

 dentre outros, remetendo-os em parte ao Direito Penal de 

Polícia
37

, constituindo as ações que representassem lesões a direitos subjetivos o centro 

nuclear de seus dispositivos. 

Todavia, os críticos logo apontaram a insuficiência desta teoria, em especial porque 

havia punição de crimes, como os contra a honestidade, que não ofendiam quaisquer direitos 

subjetivos. Por outro lado, FEURBACH admitia a existência de punição às chamadas 

infrações policiais, não por lesionarem direitos subjetivos, mas por importarem significativo 

risco à paz pública
38

.  

 

 

1.3.3. A proteção a bens propugnada por BIRNBAUM 

 

Feitas as críticas contra o conceito de crime articulado por FEURBACH, passa-se a 

edificar a idéia de que a tutela consubstanciada pelo Direito Penal, em vez de amparar 

unicamente direitos subjetivos, deve voltar seu olhar à proteção de bens localizáveis na 

realidade e que sejam essenciais ao convívio social.     

Em escrito sobre a tutela da honra, publicado no ano de 1834, BIRNBAUM modifica 

o cenário relativo à conceituação de crime, já que atribui ao Direito Penal a tarefa de proteger 

bens de acentuada importância à comunidade. Muito de sua construção deve-se à constatação 

a respeito da incapacidade do labor doutrinário que divisava no conceito de crime uma lesão a 

                                                             
36 Ressalte-se, todavia, que hoje é punida criminalmente na Alemanha a prática do incesto. A conformidade desta 
criminalização aos princípios constitucionais foi recentemente reafirmada pelo Tribunal Constitucional daquele país. A esse 
respeito, LUÍS GRECO manifesta sua crítica em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais intitulado Tem 
futuro a teoria do bem jurídico? Reflexões a partir da decisão do Tribunal Constitucional Alemão a respeito do crime de 
incesto (§ 173 Strafgesetzbuch) em que sustenta ser missão do Direito Penal a proteção da esfera nuclear da vida privada, daí 
se seguindo sua oposição à tipificação penal do incesto.   
37 ―O Código Penal da Baviera (1813), da autoria de Feuerbach, concretiza este ideal, não criminalizando a heresia, a 
blasfémia, a bigamia e o incesto. Por outro lado, remete para o Direito Penal de Polícia a sodomia, a heresia, a prostituição, o 
concubinato, a formação de seitas, etc.‖ (CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 39). 
38 Acerca da crítica que se formulou à teoria de FEURBACH, RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA pontua que ―a 
grande crítica à sua teoria residia no fato de que existiam ações que, apesar de não ofenderem tais direitos subjetivos, ainda 
assim, eram punidas. Caso evidente de tal situação era representado pelos crimes contra a honestidade. Grande discussão 
também se deu quanto às chamadas infrações policiais (polizeivergehen). Ainda que não lesionassem direitos subjetivos, 
Feuerbach entendia ser justificável uma punição, já que tais condutas colocavam em perigo a ordem e a seguridade social‖ 

(Ob. cit., p. 38). 
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direito subjetivo de explicar a punição de classes especiais de delitos, como a moralidade 

pública, os quais, apesar de não se amoldarem à noção de direito subjetivo, eram incluídos no 

campo jurídico-penal
39

. 

À BIRNBAUM é atribuída a paternidade da teoria do bem jurídico, embora também se 

reconheça que ele não chegou a utilizar explicitamente essa expressão. É certo, contudo, que a 

recorrente menção ao vocábulo ―bens‖ em sua obra e a colocação deste como núcleo central 

de seu pensamento, somados ao redirecionamento que impôs às finalidades do Direito Penal, 

doravante com a missão de tutelar os bens materiais essenciais aos indíviduos, fizeram com 

que fosse considerado o criador desta teoria
40

. 

Discute-se a ligação da teoria por ele fundada com o conceito material de delito criado 

pelo Iluminismo, fortemente apoiado na noção de contrato social. Em outras palavras, coloca-

se o debate a respeito do pedigree
41

 histórico da teoria do bem jurídico. A esse respeito, 

BERND SCHÜNEMANN
42

, por exemplo, sustenta derivar do Iluminismo a caracterização 

dos elementos essenciais da teoria do bem jurídico, por esta estar sobremodo vinculada à 

imposição de limites ao jus puniendi. De todo modo, é pertinente a observação de MARIA 

DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA no sentido de que BIRNBAUM se situava em 

um período de transição de idéias, o que explica a existência de dissenso quanto ao suporte 

teórico de sua obra. Nesse aspecto, é de se destacar que o autor privilegiava tanto uma visão 

naturalista dos bens, própria da base teórica iluminista, como uma concepção mais vaga e 

aberta, como os bons costumes e a honra
43

. Portanto, BIRNBAUM busca conciliar o 

                                                             
39 De acordo com GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO: ―En un escrito de 1834, Birnbaum evaluaba críticamente la 
concepción protoilustrada del delito como ‗violación de un derecho subjetivo‘, advirtiendo cómo la concepción mencionada 

había sido incapaz de explicar por sí misma la punición de hechos lesivos de bienes con un rango particular (piénsese, por 
ejemplo, en la moralidad pública o el sentimiento religioso), pero que no podían encuadrarse en el paradigma del derecho 
subjetivo‖ (Ob. cit., p. 33). 
40 A corroborar esse entendimento, transcreve-se a doutrina de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―De 
facto, Birnbaum não chegou sequer a utilizar a expressão ‗bem jurídico‘, mas uma série de expressões de tipo descritivo que 
se podem identificar com o referido conceito. Daí ser-lhe atribuída a sua paternidade‖ (Ob. cit., p. 46). 
41 A expressão foi lançada por LUIS GRECO nas considerações introdutórias da obra O bem jurídico como limitação do 
poder estatal de incriminar?, que condensa diversos artigos de autores alemães sobre a teoria do bem jurídico e a sua 

(in)capacidade de ainda servir como parâmetro crítico e legitimador das criminalizações.    
42 O princípio da proteção de bens jurídicos como ponto de fuga dos limites constitucionais e da interpretação dos tipos, pp. 
31-7, passim. O autor tece críticas a respeito do modo como o Tribunal Constitucional desprezou o potencial crítico da 
proteção de bens jurídicos no julgamento que envolvia a criminalização da cannabis. De acordo com o autor, ao assim agir, o 
Tribunal Constitucional ―desconheceu qualquer limite específico para a utilização do Direito Penal, de modo que, ao final, 
fez a teoria do Direito Penal retroceder a um nível pré-iluminista‖ (Idem, pp. 41-2).     
43 ―É que, por um lado, pretende acentuar o carácter concreto, palpável, dos objectos carecidos de tutela penal (visão 
naturalista dos bens), mas por outro, faz referência a bens imateriais como a honra e, até, aos ‗bons costumes‘ e ‗valores 

religiosos‘‖ (Ob. cit., p. 47). 
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reconhecimento de bens inatos com outros que são fruto do desenvolvimento do indivíduo em 

sociedade, que se revelem importantes à convivencia social
44

. 

Por fim, com a emergência de seu pensamento abre-se caminho à punição de condutas 

contrárias à moral ou à religião, que seriam nesta formulação enquandráveis como bens 

dignos de tutela pelo Direito Penal, ao contrário do conceito de crime como lesão a direitos 

subjetivos, formulado por FEUERBACH
45

. Nesse contexto, a elaboração teórica de 

BIRNBAUM  procedeu à adequação da teoria do delito às normas de Direito Penal vigentes, 

que conflitavam com a ideia de violação a direito subjetivo, principalmente as que estavam 

ligadas aos delitos contra a religião, o Estado ou a comunidade
46

.      

 

 

1.3.4. O positivismo de KARL BINDING e de FRANZ VON LISZT 

 

Prosseguindo no caminho histórico percorrido pelo conceito de bem jurídico, depois 

de BIRNBAUM entra em cena o positivismo e, com ele, visões intrassistemáticas da ciência 

penal, privilegiadoras da coerência interna do ordenamento jurídico-penal. Os contornos das 

categorias dogmáticas deste ramo jurídico – como o conceito de crime e de bem jurídico, por 

exemplo – são conformadas à luz desse método téorico de enxergar a ciência. Portanto, o 

modo de se estudar e de se produzir o Direito – em particular o Direito Penal – são obedientes 

a esse modelo legalista-formal, até por questões de coerência e lógica. 

Efetivamente, a concepção positivista influenciou significativamente os ideais de 

KARL BINDING, um dos representantes dessa vertente científica. Tanto assim que, sem 

qualquer preocupação com a legitimação material do poder de punir e, por conseguinte, sem 

estabelecer limitações ao legislador ordinário quanto ao processo de criminalização primária, 

                                                             
44 Cita-se novamente o pensamento de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Terá necessariamente que se 
atribuir carácter compromissório ao seu pensamento, se se tiver em conta que Birnbaum afirma como ‗inquestionável‘ serem 
‗os bens (...) em parte dados já ao homem pela sua natureza e, noutra parte, o resultado do seu desenvolvimento social‘ (não 
se opondo assim, em absoluto, à existência de direitos inatos), pertencendo ‗à essência do poder do Estado garantir, por igual, 

a fruição de certos bens a todos os homens que nele vivam‘ e perspectivando o Direito a partir do ‗fundamento jurídico e do 
fim do próprio Estado‘, reflectindo estas últimas afirmações a tentativa de conciliação com a herança transistemática e crítica 
do iluminismo‖ (...) ―Parece-nos, pois, de recusar, quer a opinião daqueles autores que vêem no pensamento de Birnbaum 
uma relação de ‗continuidade‘ com o pensamento iluminista, quer a dos que entendem ter-se dado já nesta altura uma 
verdadeira ‗ruptura‘‖ (Idem, p. 48). 
45 ―Restringindo o jus puniendi estatal, o Estado da Restauração passava a ter, para si, que a conduta delitiva deveria lesionar 
bens, e não meros ‗direitos‘. Poder-se-ia, assim, ao contrário do que pregava Feuerbach, punir, também, condutas contrárias à 
religião e à moral‖ (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 40). 
46 TAVARES, Juarez, ob. cit., p. 20. 



29 
 

KARL BINDING sustenta ser o bem jurídico ―tudo o que, aos olhos do legislador, tem valor 

como condição para uma vida saudável dos cidadãos‖
47

. 

A doutrina de KARL BINDING promove verdadeira identificação entre os conceitos 

de norma e bem jurídico. Para o autor, o delito traduz-se na violação de um direito subjetivo 

do Estado consistente na observância das normas – proibitivas e impositivas – por ele 

emanadas
48

. O indivíduo revela com a exteriorização de sua conduta o desprezo à norma 

promulgada pelo Estado. O bem jurídico de que se reveste a norma é vulnerado, quando 

inexistente o dever de obediência referido, havendo total congruência, nessa ordem de ideias, 

entre norma e bem jurídico
49

.   

Por tal razão, KARL BINDING é tido como um positivista normativista
50

, porque não 

exprime qualquer preocupação em fixar limites materiais ao trabalho de criminalização do 

legislador. Ao contrário, sua concepção de bem jurídico, longe de expressar um padrão crítico 

e de orientação ao legislador, é fundamentalmente imanente ao sistema, já que entende ser o 

legislador o verdadeiro criador dos bens jurídicos, havendo, como antes anunciado, 

identificação entre os conceitos de bem jurídico e norma.   

Se o conceito de bem jurídico confunde-se com o de norma e consiste em tudo o que 

aos olhos do legislador tem valor para a convivência social, o pensamento de KARL 

BINDING rompe com o conceito material de crime delineado pelo Iluminismo. De fato, a 

tradição iluminista legou a ideia de que há direitos subjetivos inatos, de existência pré-

jurídica, reconhecidos pelo legislador e que são lesionados pela ação delituosa; KARL 

                                                             
47 Como bem explicita MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, BINDING, ―definindo o bem jurídico 
(‗Rechtsgut‘) como ‗tudo o que, aos olhos do legislador, tem valor como condição para uma vida saudável dos cidadãos‘ e, 

ainda no mesmo sentido e de forma mais completa, ‗tudo o que não constitui em si um direito, mas, apesar disso, tem, aos 
olhos do legislador, valor como condição de uma vida sã da comunidade jurídica, em cuja manutenção íntegra e sem 
perturbações ela (a comunidade jurídica) tem, segundo o seu juízo, interesse, e em cuja salvaguarda perante toda a lesão ou 
perigo indesejado, o legislador se empenha através de normas‘, opta claramente pelo positivismo normativista, na medida em 
que o bem jurídico se identifica com tudo o que como tal for considerado pelo legislador‖ (Ob. cit., pp. 50-1). A expressão 
Rechtsgut pode ser entendida como bem-do-direito, a revelar a identificação, que será abordada no corpo do texto, entre bem 
jurídico e norma (Idem, p. 51). 
48 PRADO, Luiz Regis, ob. cit., p. 27. 
49 Pertinente a citação, a propósito do tema, da obra de RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: ―Com a Escola Positiva, 
diversas concepções metodológicas se fazem presentes. Karl Binding, em particular, tinha para si que o delito consistia na 
lesão de um direito subjetivo do Estado, havendo total congruência entre a norma e o bem jurídico, sendo, a primeira, a única 
e definitiva fonte de revelação deste. A essência do Direito Penal seria, assim, formada por normas que são dedutíveis da lei  
penal e que, conceitualmente, são anteriores a ela, consistentes em um imperativo de ordem a proibir a realização de uma 
dada conduta‖ (Ob. cit., p. 43).  
50 A confirmar a adoção desse posicionamento por BINDING: ―Opta, notadamente, por um positivismo normativista, 
entendendo dever ser tido por ‗bem jurídico‘ tudo aquilo que assim é eleito pelo legislador. Portanto, há de se ter uma 

absoluta coerência entre norma e bem jurídico‖ (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 43). 
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BINDING, ao revés, rejeita a hipótese de haver bens anteriores e prévios à lei, pois é o 

legislador quem os cria e os eleva ao nível da legalidade
51

.     

Em razão de ter colocado o bem jurídico como núcleo do injusto, é considerado por 

alguns autores o verdadeiro fundador da história do bem jurídico
52

.  

Por sua vez, FRANZ VON LISZT rechaça o normativismo-positivista como modelo 

hábil a conformar a noção de bem jurídico. Embora tenha se alinhado ao positivismo, encara a 

questão de maneira diversa, dotando o conceito de bem jurídico de forte conteúdo 

sociológico, entendendo como tal ―os interesses humanos, ou do indivíduo ou da 

coletividade‖
53

. Dessa maneira, opondo-se ao tratamento puramente formal da matéria 

conferido por KARL BINDING, empresta ao conceito uma dimensão material que faz 

retomar a preocupação em fixar limites à atividade legislativa, a fim de que esta prestigie os 

denominados interesses humanos vitais
54

. 

Outra peculiaridade do pensamento de FRANZ VON LISZT é que ele vai buscar nas 

relações sociais concretas a legitimidade da intervenção penal, dizendo ser a vida que cria o 

interesse, convertido depois em bem jurídico
55

, contrariamente a KARL BINDING, defensor 

da ideia de que são as realidades do mundo que devem se adaptar ao Direito. Assim, 

comparando o entendimento de ambos, tem-se que: 

 

Se para Binding o bem jurídico é sempre criação do legislador, não tem 

existência pré-jurídica, para Liszt o bem existe como tal, como interesse vital 
da comunidade ou do indivíduo independentemente da atitude do legislador; 

assim, também, quanto à correspectiva danosidade social. (...) Para Liszt, o 

Direito parte das necessidades reais da vida humana em sociedade, dando-
lhes forma jurídica, enquanto que, para Binding, as realidades do mundo é 

que se devem adaptar ao Direito
56

. 

 

                                                             
51 Sobre a oposição entre o pensamento positivista de BINDING e a noção iluminista de bem jurídico, a obra de MARIA DA 
CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Assim se vê, também, como esta concepção de bem jurídico se opõe ao conceito 
material de crime do iluminismo como lesão de direitos subjectivos inatos, de existência pré-jurídica. Para Binding, não há 
direitos inatos, são sempre criados pela lei, atribuídos e não simplesmente reconhecidos‖ (Ob. cit., p. 51). 
52 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 44.  
53 Segundo o autor referido: ―Todo direito existe por amor dos homens e tem por fim proteger interesses da vida humana. A 
proteção de interesses é a essência do direito, a idéia finalística, a força que produz. Chamamos bens jurídicos os interesses 

que o Direito protege. Bem jurídico é, pois, o interesse juridicamente protegido. Todos os bens jurídicos são interesses 
humanos, ou do indivíduo ou da coletividade‖ (Ob. cit., p. 139). 
54 A respeito do assunto, LUIZ REGIS PRADO destaca a reação de LISZT ao tratamento formal da noção de bem jurídico: 
―Posteriormente, como reação contrária ao tratamento científico formal da norma, origina-se a dimensão material do conceito 
de injusto penal e o bem jurídico desenvolve toda sua capacidade de limite à ação legiferante, com os estudos de Franz von 
Liszt‖ (Ob. cit., pp. 29-30). 
55 ―É a vida, e não o Direito, que produz o interesse; mas só a proteção jurídica converte o interesse em bem jurídico‖ (Ob. 
cit., 139). 
56 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 55. 
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Ao lado da dignidade do interesse, que deve ser qualificado como vital para ser 

merecedor da tutela penal, FRANZ VON LISZT sustenta que a intervenção penal deve incidir 

unicamente para os casos de real necessidade
57

, os quais constituem pressupostos mínimos da 

criminalização que se fazem notar até os dias atuais. A colocação de limites à atividade 

legislativa, a defesa da liberdade pessoal e a criação de um conceito material de bem jurídico 

inserem FRANZ VON LISZT como seguidor dos ideais iluministas
58

.  

 

 

1.3.5. O neokantismo 

 

Em momento posterior ao tratamento positivista da noção de bem jurídico, assiste-se à 

introdução da linha neokantiana de pensamento, revestida de método peculiar, referida a 

valores
59

, responsável pela penetração nas categorias integrantes do delito de conteúdos 

valorativos. Com ela, promove-se a separação do ser, inerente às ciências naturais, do dever 

ser, típico das ciências culturais, colocando-os em compartimentos estanques e 

incomunicáveis
60

, procedimento a que se nominou dualismo metodológico.  

O conceito de bem jurídico construído por FRANZ VON LISZT, com apoio no mundo 

exterior, nos interesses humanos vitais, apreensível materialmente, é substituído por uma 

visão espiritualizada e com viés normativo propugnada pelo neokantismo, resultando na perda 

de sua capacidade crítica e de orientação ao legislador
61

.     

Em 1919, HONIG publica seu trabalho sobre O Consentimento do Ofendido e 

inaugura uma nova fase na trilha histórica do bem jurídico. Influenciado pela linha 

                                                             
57 ―A justificação da pena finalística está na necessidade dela para a manutenção da ordem jurídica e conseqüentemente 
para a manutenção do Estado‖ (Ob. cit., p. 159). 
58 ―Também será de salientar a continuidade do pensamento de Liszt em relação aos ideais da concepção iluminista, no que 

diz respeito à defesa da liberdade e individualidade pessoal, nomeadamente através da defesa de limites ao poder punitivo 
estadual‖ (CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 63). LISZT procurou conciliar a defesa da sociedade com a 
defesa da liberdade, visto que além das exigências de defesa social, dizia também cumprir ao Direito Penal ser a Magna Carta 
do delinquente.  
59 LUIS GRECO assim descreve o método próprio da linha neokantiana: ―Com a filosofia de valores do sudoeste alemão 
(Windelband, Rickert), ao lado das ciências naturais são revalorizadas as agora chamadas ciências da cultura, que voltam a 
merecer a denominação de ciência, sobretudo por possuírem um método próprio: o método referido a valores‖ (Introdução à 
dogmática funcionalista do delito, p. 217). 
60 Conforme a lição de FÁBIO ANDRÉ GUARAGNI, ―a linha neokantiana de pensamento, ao revalorizar esta distinção 
metodológica, promoveu verdadeiro racha entre os universos do ser, referido a fenômenos da natureza, e do dever-ser, 
referido a valores. Ambos os universos deveriam permanecer separados e incomunicáveis, porquanto cada qual era guiado 
por métodos sem qualquer traço comum, compreendendo a realidade a partir de enfoques distintos‖ (As teorias da conduta 
em direito penal, p. 103). 
61 Conforme MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, ―a evolução ulterior foi no sentido da espiritualização e 
normativização do conceito de bem jurídico, libertando-se, por um lado, da sua matriz empírico-naturalista – como ‗objecto 
do mundo exterior‘, de natureza material, apreensível pelos sentidos – e, por outro, da sua potencialidade crítica, 

delimitadora, transistemática‖ (Ob. cit., p. 64). 
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neokantiana, propõe uma concepção metodológica ou teleológica do bem jurídico, 

direcionada ao reconhecimento das finalidades das prescrições penais
62

, o que acaba 

acarretando sua completa identificação com a ratio legis das normas penais
63

.  

A função do bem jurídico de limitar o jus puniendi é enfraquecida e substituída por 

uma função meramente interpretativa, passando a se confundir com o próprio conteúdo da 

norma. Deixa o bem jurídico de exercer, portanto, qualquer contribuição crítica e torna-se 

uma categoria jurídica irrelevante, quase desnecessária
64

.    

Reduzida a noção de bem jurídico à função interpretativa, o crime passa a ser visto 

como mera violação de um dever
65

, sendo desimportante a identificação da ofensividade da 

conduta do agente para configuração do ilícito penal, já que a esta concepção interessa apenas 

a vigência formal da norma. Em síntese, o delito passa a ser constituído ―(a) pela violação de 

um dever, ou (b) pelo desvalor de uma intenção interior, ou (c) pelo rompimento da fidelidade 

do sujeito ou, ainda, (d) pela violação de um valor cultural‖
66

.  

Valendo-se da debilidade apresentada pela nova versão do bem jurídico, antes 

considerada excessivamente liberal pelos representantes da Escola de Kiel
67

, a ditadura 

nacional-socialista estabelece um Direito Penal da vontade de cunho ético, dirigido ao núcleo 

de proteção relacionado ao são sentimento do povo
68

, tudo isso à custa da ausência de 

potencial crítico de uma noção de bem jurídico que se confunde com a própria norma. 

                                                             
62 Nesse sentido, a doutrina de MANUEL DA COSTA ANDRADE: ―Em síntese, segundo a formulação de HONIG, o bem 
jurídico é o ‗fim reconhecido pelo legislador nas prescrições penais na sua formulação mais breve‘, ‗aquela síntese categorial 
com a qual o pensamento jurídico tenta captar o sentido e o fim das singulares prescrições penais‘‖ (A nova lei dos crimes 
contra a economia [Dec.-Lei n. 28/84, de 20 de Janeiro], p. 393). 
63 ―Sob a influência directa da filosofia neo-kantiana vai assistir-se ao triunfo duma concepção metodológica-teleológica do 
bem jurídico, doravante identificado com o telos ou a ratio legis das normas incriminatórias. O bem jurídico converte-se, 
assim, numa categoria omnicompreensiva à qual se reconduzem todos os elementos relevantes da factualidade típica, 

inclusive as modalidades de acção e as atitudes pessoais do agente‖ (Idem, p. 392). 
64 Conforme enfatiza MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, ―é claro que com este entendimento de bem 
jurídico ele passa a identificar-se com o conteúdo da norma, perdendo completamente a autonomia e transformando-se assim 
num ‗conceito absolutamente supérfluo‘, sem qualquer capacidade dogmática ou crítica‖ (Ob. cit., p. 69). 
65 ―El cambio que se produjo en la relación entre el Estado y el ciudadano, a causa de la revolución nacional -socialista, puso 
como elemento central de la concepción de delito a la violación del deber de fidelidad al Estado ético, personalizado por el 
Fuhrer‖ (FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo, ob. cit., p. 37).     
66 GOMES, Luiz Flávio, Norma e Bem Jurídico no Direito Penal, p. 80. 
67 Todavia, ao notarem a falta de ressonância crítica do bem jurídico no labor legislativo, a Escola revisou seu pensamento: 
―Especialmente a Escola de Kiel (Kieler Schule), que refutou, num primeiro momento, o dogma do bem jurídico por ser 
incompatível com as diretrizes do Estado totalitário, para admiti-lo posteriormente, quando perdeu sua identidade e não 
passava de instrumento inócuo. Essa Escola – representada, principalmente, por F. Schaffstein e G. Dahm – sustentou o 
chamado Direito Penal da vontade (Willensstrafrecht) ou Direito Penal do autor (Taterstrafrecht), procurando construir uma 
base teórica para o Direito Penal do nacional-socialismo‖ (PRADO, Luiz Regis, ob. cit., p. 33).    
68 ―El ‗sano sentimiento popular‘, impregnado de valores éticos, deviene en el criterio de determinación de la lesividad 
criminal de los comportamientos punibles, por lo que se asiste a una progresiva absorción de la esfera del derecho en la esfera 

de la ética‖ (FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo, ob. cit., p. 37). 
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Vê-se, assim, que a base neokantiana de pensamento caracterizou-se por favorecer a 

introdução de uma noção meramente formal das incriminações, assentando-se o Direito Penal 

mais na proibição de condutas contrárias a normas valorativas dotadas de um dever respectivo 

que propriamente na proscrição de condutas ofensivas à convivência comunitária pacífica. 

Nesse modelo, a missão do Direito Penal não radica tanto na punição de fatos, mas, ao 

contrário, concentra-se mais no modo de ser do agente.          

Por não oferecer qualquer base de legitimação aos tipos legais de crime e de se demitir 

da importante tarefa de estabelecer limites à função legislativa, a linha neokantiana foi 

fortemente contestada pela linha teórica que se seguiu após a segunda guerra mundial, 

ancorada na obediência aos vetores constitucionais e no respeito ao indivíduo, traduzidos, na 

seara penal, numa concepção material do ilícito penal e na colocação de limites ao legislador, 

revitalizando, assim, a noção de bem jurídico.   

 

 

1.3.6. Teorias sociológicas 

 

Antes de se analisar a relação entre bem jurídico, crime e Constituição, atentar-se-á 

para o pensamento de autores que conferiram nítido caráter sociológico à noção de bem 

jurídico, assentando suas convicções em uma visão funcionalista do Direito Penal. 

Dentre esses autores, KNUT AMELUNG destaca-se como defensor de uma 

concepção sistêmica da sociedade, colocando como função do Direito Penal a tarefa de, por 

meio da pena, assegurar as expectativas sociais em torno da vigência da norma. Por essa 

razão, o conceito de danosidade social para o autor traduz-se em um fato disfuncional, isto é, 

―o facto que dificulta ou impede que o sistema social resolva os problemas da sua 

sobrevivência e manutenção – o crime é um caso particular de facto disfuncional‖
69

. Nesse 

sentido, KNUT AMELUNG propõe uma teoria sociológica da lesividade social
70

, 

funcionalizando o indivíduo em favor da sociedade
71

.  

                                                             
69 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, ob. cit., p. 92. 
70 O conceito de bem jurídico na teoria jurídico-penal da proteção de bens jurídicos, p. 158.  
71 A crítica que se pode apor a esse pensamento é que as exigências de estabilização do sistema social são realizadas à custa 
da instrumentalização da pessoa, servindo esta como meio e não como fim. Por outro lado, não se tem a exata dimensão do 
que seja socialmente danoso. Para tanto, KNUT AMELUNG busca auxílio na noção de bem jurídico para suprir essa lacuna 
conceitual, porém, socorre-se de uma concepção positivista desta noção, bem próxima à propugnada por BINDING, que, 
como acima demonstrado, defendia constituir objeto legítimo de incriminação tudo aquilo que, do ponto de vista do 
legislador, constituísse condição de uma vida sã da comunidade jurídica. Sobre o assunto, cf. CUNHA, Maria da Conceição 

Ferreira da, ob. cit., p. 96.    
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GÜNTHER JAKOBS, conhecido por se filiar a uma concepção funcional-sistêmica, 

advoga que o Direito Penal não se destina à proteção de bens jurídicos, mas à vigência da 

norma, que é composta por processos comunicativo-sociais, e por exercer a distribuição de 

papéis sócio-funcionais, sendo ambos responsáveis pela criação de expectativas de 

cumprimento. O autor sustenta que o conteúdo da culpabilidade daquele que infringe a norma 

penal consubstancia-se no reconhecimento de que fora infiel ao Direito e que a aplicação da 

pena, assim vistas as coisas, tem a finalidade de reafirmar a validade contrafática da vigência 

normativa. Portanto, deve o Direito Penal proteger ―a solidez das expectativas normativas 

essenciais frente à decepção – solidez esta que se encontra coberta pela eficácia normativa 

posta em prática‖
72

. 

Por sua vez, WINFRIED HASSEMER assevera que objeto de incriminação devem ser 

as condutas que, histórico e espacialmente, sejam relevantes ao desenvolvimento social. 

Formula o autor, assim, ―uma doutrina realista do bem jurídico, ancorada em diretrizes 

político-criminais de ordem racional‖
73

. A intervenção penal deve ser reservada aos casos 

particularmente graves, em que esteja presente uma conduta social danosa.   

Feitas essas breves considerações a respeito das teorias sociológicas, passar-se-á ao 

cotejo entre as noções de bem jurídico, crime e Constituição.  

 

1.4. A relação entre crime, bem jurídico e Constituição 

 

Após o fim do segundo grande conflito mundial, reformula-se a maneira de se 

enxergar a ciência penal e o método de operá-la. Em meados da década de sessenta e início da 

década de setenta, retoma-se a consideração do crime como ofensa a bens jurídicos, dotando-o 

novamente de conteúdo material. Há uma novidade, porém: o processo de criminalização tem 

agora no Texto Maior sua base de legitimação, por estarem nela refletidos os valores 

fundamentais da ordem jurídica por ela inaugurada
74

. 

                                                             
72 Tratado de Direito Penal, pp. 61-2. 
73 PRADO, Luiz Regis, ob. cit., p. 34. 
74 Sobre a constitucionalização do Direito Penal, a doutrina de MÁRCIA DOMETILA LIMA DE CARVALHO: ―Sendo a 
Constituição a expressão dos princípios fundamentais que inspiram o ordenamento jurídico, nela se encontra inserida a 
concepção do direito que deverá informar toda a legislação subjacente. O conteúdo da Constituição, expressão concentrada 
do direito existente uma determinada ordem social, deve ser levado em conta pelas demais normas do sistema jurídico. 
Assim, voltando ao Direito Penal, a sua relação com a Constituição se verifica quando se depreende que a essência do delito 
se alicerça em uma infração ao direito, e o conceito do que é direito deve ser deduzido do que se encontra concentrado como 

tal, como idéia de justiça, expresso no ordenamento constitucional‖ (Fundamentação Constitucional do Direito Penal, p. 37). 
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Na Alemanha, em 1966, um grupo de notáveis estudiosos formula um Projeto 

Alternativo ao apresentado pelo governo em 1962, fortemente lastreado na ideia de proteção a 

bens jurídicos e convicto de que a pena constitui ―uma amarga necessidade no seio de uma 

comunidade de seres imperfeitos‖
75

. As consequências deste Projeto são pujantes, 

especialmente no terreno dos delitos sexuais, pois o núcleo central do Projeto Alternativo 

alemão estava orientado para a rejeição de incriminações que representassem unicamente a 

tutela de uma certa concepção moral
76

. 

A Itália, por sua vez, conferiu ao modelo do crime como ofensa a bens jurídicos peso 

equivalente ao de um princípio constitucional. De acordo essa formulação teórica e à luz da 

consagração de um Estado pluralista, laico e respeitador da diferença pela Constituição 

italiana de 1948, segue-se que: 

 

O direito penal não pode perseguir fins transcendentes ou éticos; não pode 

degradar o homem à condição de mero ‗objecto de tratamento‘ pelas suas 

presumíveis tendências anti-sociais, nem pode fazer assentar o crime em 

meras atitudes interiores ou na vontade pura e simples – de qualquer maneira 
manifestada – de desobedecer às leis

77
. 

 

No caso brasileiro, o legislador constituinte de 1988 adotou como premissa o Estado 

Democrático e Social de Direito
78

 e fez positivar uma série de direitos fundamentais em favor 

do indivíduo, todos unificados pela dignidade humana, qualificada como um dos fundamentos 

da República Federativa Brasileira (artigo 1º, III, da Constituição Federal). Dotando-os de 

aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º), o legislador constituinte ampliou os titulares de 

direitos, pois além dos direitos civis e políticos, de cunho liberal, passou a prever também 

direitos sociais, econômicos e culturais, de natureza social.    

                                                             
75 Expressão constante na Exposição de Motivos do Projeto Alternativo Alemão de 1966, como nos dá conta CLAUS 
ROXIN no texto Franz Von Liszt e a concepção político-criminal do Projeto Alternativo, p. 55. 
76 De acordo com WOLFGANG FRISCH, no projeto alternativo ―al igual que en muchas manifestaciones doctrinales – 
fueron objeto de crítica y de exclusión del ámbito penal sobre todo aquellos tipos y delitos que estaban claramente destinados 
a la mera protección de concepciones morales y valores, de los sentimientos y de aspectos similares‖ (Bien jurídico, derecho, 
estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación de la pena estatal, p. 310). No Brasil, também procedeu-
se à reforma dos delitos sexuais, por meio da Lei 12.015/09, a qual, dentre outras providências, revogou o crime de adultério 
e alterou a rubrica deste título da Parte Especial do Código Penal para ―crimes contra a dignidade sexual‖, em lugar da antiga 
rubrica ―crimes contra os bons costumes‖.  
77 MARINUCCI, Giorgio; DOLCINI; Emilio, Constituição e escolha dos bens jurídicos, pp. 151-2. Em Portugal, a exemplo 

da normativa alemã, assumiu-se explicitamente no Código Penal, no artigo 40, n. 1, que ―a aplicação de penas e de medidas 
de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade‖.  
78 A respeito do conteúdo dessa expressão, a doutrina de SANTIAGO MIR PUIG: ―O princípio do ‗Estado de Direito‘ impõe 
o postulado da submissão do poder punitivo ao Direito, o que dará lugar aos limites derivados do princípio da legalidade. A 
idéia de ‗Estado Social‘ serve para legitimar a função de prevenção na medida em que seja necessária para a proteção da 
sociedade. Isso já implica vários limites que giram em torno do requisito da necessidade social da intervenção penal. Por 
fim, a concepção de ‗Estado democrático‘ obriga, na medida do possível, a colocar o Direito penal a serviço do cidadão, o 
que pode ser visto como fonte de certos limites que hoje são associados ao respeito a princípios como a da dignidade 

humana, da igualdade e da participação do cidadão‖ (Ob. cit., p. 86). 
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Diante desse quadro, ao lado da adoção do modelo de crime como ofensa a bens 

jurídicos, verifica-se que a Constituição Federal passa a ser o arquétipo axiológico das 

incriminações, e é nela que se há de identificar os bens tidos como indispensáveis para a livre 

realização e desenvolvimento do indivíduo na sociedade
79

. O legislador fia-se no texto 

constitucional para bem exercer seu trabalho, formulando cominações penais e restringindo a 

liberdade dos indivíduos, desde que nesse intento não contrarie os limites materiais 

penalísticos traçados pelo Texto Maior, como a culpabilidade, a proporcionalidade, a 

legalidade, a liberdade, o direito penal do fato dentre outros. 

Nessa ordem de ideias, outra não pode ser a missão do Direito Penal que a proteção, 

eficaz e subsidiária, de bens jurídicos de relevo constitucional. Assim, como assevera JORGE 

DE FIGUEIREDO DIAS, nos quadros de um Estado de Direito Material, o bem jurídico deve 

ser definido como os interesses socialmente relevantes e indispensáveis ao livre 

desenvolvimento da personalidade do homem, devendo ditos bens, ademais, serem 

diretamente extraídos dos valores jurídico-constitucionais, que são a expressão do espaço de 

consenso de uma comunidade
80

.  

MANUEL DA COSTA ANDRADE, após afirmar que o Direito Penal só deve intervir 

para tutelar os bens jurídicos fundamentais ao livre desenvolvimento social, conclui que este 

ramo do ordenamento jurídico é legítimo apenas se ―servir valores ou metas imanentes ao 

sistema social e não fins transcendentes de índole religiosa, metafísica, moralista ou 

ideológica‖
81

. Em sentido semelhante, repudiando o uso do Direito Penal com a finalidade de 

tutelar moralmente a sociedade, assenta JORGE DE FIGUEIREDO DIAS que: 

 

Não é função do direito penal nem primária, nem secundária tutelar a virtude 
ou a moral: quer se trate da moral estatalmente imposta, da moral dominante, 

ou da moral específica de um qualquer grupo social. Para isso não está o 

direito penal – como ordem terrena que tem de respeitar a liberdade de 
consciência de cada um e só pode valer como ―uma triste necessidade num 

mundo de seres imperfeitos que são os homens‖ - de modo algum 

legitimado. Nem, por outro lado, os instrumentos de que se serve para a sua 
atuação – as penas e as medidas de segurança – se revelam adequados para 

fazer valer no corpo social as normas da virtude e da moralidade
82

. 

                                                             
79 A respeito do tema, há duas vertentes no seio das teorias constitucionalistas, como leciona ALICE BIANCHINI: ―As 

teorias do bem jurídico desenvolvidas sob a égide de um Estado social e democrático de direito, que se fundamentam na 
Constituição para buscar o referente material do delito, podem ser bi-partidas nos seguintes grupos: a) teorias constitucionais 
amplas e b) teorias constitucionais de caráter restrito. Para estas, é a Constituição que determina que bens jurídicos serão, 
efetivamente, protegidos pelo direito penal, enquanto para aquelas a Carta serve de parâmetro para o reconhecimento desses 
referidos bens, sem esgotar a questão, no entanto‖ (Pressupostos materiais mínimos da tutela penal, p. 44). 
80 Para uma dogmática do direito penal secundário, pp. 44-5. 
81 A “dignidade penal” e a “carência de tutela penal” como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime, p. 
178. 
82 O Comportamento criminal e a sua definição: o conceito material de crime, p. 60.  
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CLAUS ROXIN, por sua vez, sustenta que a missão do Direito Penal consiste na 

garantia dos pressupostos imprescindíveis para uma existência comum, os quais ―se 

concretizam numa série de condições valiosas como, por exemplo, a vida, a integridade física, 

a liberdade de actuação ou a propriedade, as quais todo mundo conhece; numa palavra os 

chamados bens jurídicos‖. Além disso, o Estado Moderno deve assegurar, ―se necessário 

através dos meios do direito penal, o cumprimento das prestações de carácter público de que 

depende o indivíduo no quadro da assistência social por parte do Estado‖
83

. Dessas assertivas 

o autor cimenta duas consequências para o Direito Penal: sua natureza subsidiária e a 

proibição de o legislador castigar condutas imorais que não lesionem bens jurídicos
84

. 

Dentro do contexto doutrinário que procura definir o conceito de bem jurídico, LUIZ 

REGIS PRADO revela que esta noção é fruto das necessidades humanas e surge na 

experiência concreta da vida, assinalando-lhe quatro funções: a) função de garantia ou de 

limitação ao Direito de punir do Estado; b) função teleológica ou interpretativa; c) função 

individualizadora; d) função sistemática
85

. Pode-se falar, outrossim, em função dogmática e 

função político-criminal do bem jurídico, a depender de sua atuação intra ou transsistemática. 

Sinteticamente, a primeira exercita-se no interior do sistema penal, descortinando o bem 

jurídico tutelado e revelando seu objeto de proteção, funcionando como limite à intervenção 

penal, enquanto a segunda trabalha externamente à legislação penal, buscando no quadro 

axiológico da Constituição a base material das incriminações, ou, dito de outro modo, é aqui 

que os valores constitucionais são apanhados e projetados no sistema penal
86

. 

Não prescinde a noção de bem jurídico, por fim, do princípio da ofensividade. 

Decerto, se compete ao Estado proteger por meio do Direito Penal os bens mais caros ao 

convívio social, limitando a liberdade dos indivíduos mediante instrumentos estatais de 

indiscutível intensidade, essa tutela não deverá recair sobre todo e qualquer comportamento 

que abale o bem jurídico protegido, mas apenas em face das condutas que o lesionem ou que 

o ponham em perigo de lesão, de forma não insignificante, configuradoras de um dano 

                                                             
83 Sentidos e limites da pena estatal, pp. 27-8. Em estudo posterior o autor acrescentou a proteção da base vital das gerações 
futuras, através da proteção do meio ambiente, e a conservação da natureza, isto é, dos animais, plantas e determinadas 
reservas de preservação natural, também como finalidades destacadas do Direito Penal (Sobre o recente debate em torno do 
bem jurídico, pp. 206-7).  
84 Idem, pp. 208-9. 
85 Ob. cit., pp. 50-1. 
86 De acordo com FRANCESCO CARLO PALAZZO, a conjugação entre valores constitucionais e sistema penal ―exercita-se 
no campo das relações entre política e direito penal: relações, a um só tempo, estreitíssimas e, potencialmente, conflituosas‖ 

(Valores Constitucionais e Direito Penal, p. 16). 
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social
87

. A ofensividade, dessa forma, para além de estar em íntima conexão com a noção de 

bem jurídico, representa um adicional de legitimidade do direito de punir.     

O conceito de bem jurídico traçado, a referência a valores reconduzíveis 

constitucionalmente e as funções que pode exercer tanto dogmática como político-

criminalmente clarificam a identidade e os caracteres deste instituto, desassemelhando-o e 

afastando-o da tutela única de funções e do conceito de objeto de ação. Primeiro, porque não 

se presta o bem jurídico à tutela estrita de meras funções, senão à proteção do conjunto de 

bens indispensáveis ao livre desenvolvimento social
88

; segundo, porque não se pode confundir 

esta noção com o quê ou sobre o quê recai a conduta do agente
89

, elemento material hábil a 

preencher a tipicidade penal, revestido, portanto, de conteúdo material-empírico ou 

normativo, inconfundível com a natureza axiológica em que se assenta a noção de bem 

jurídico.  

À luz dessas considerações, se é correto que o conceito de bem jurídico possui caráter 

aberto e careça de exata concreção, porque seu conteúdo não permite ainda dizer exatamente 

quais são os bens que deve o Direito Penal proteger sob a ameaça de pena – problema 

acentuado com o advento das sociedades pós-industriais
90

, em que se assiste a um contínuo 

processo de desmaterialização do bem jurídico – também é correto que ele não perde sua 

                                                             
87 A danosidade social, nessa linha de raciocínio, deve estar associada à dignidade da tutela penal, conforme entedimento de 
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Segundo a nossa opinião, o problema da danosidade social ainda 
deve ser reconduzido a uma ideia de dignidade de tutela, uma vez que diz respeito ao referido grau de intolerabilidade social, 
tendo por referentes, por um lado, o grau de importância dos valores em causa e, por outro, os efeitos de determinado 
comportamento no âmbito social, em relação a esses mesmos valores‖ (Ob. cit., p. 226). 
88 A respeito da distinção entre função e bem jurídico, a doutrina de LUIZ REGIS PRADO: ―Fica evidenciado que a função 
em si, a função propriamente dita ou a função pela função (v.g., função de controle de tráfego viário, gestão ou controle 
ambiental, tributária de arrecadação) não tem nenhum conteúdo ou sentido próprio, não constitui algo real e independente. É 
uma operação ou relação axiologicamente neutra, correspondente a alguma coisa (a um elemento qualquer). Não se 

confunde, portanto, com a ideia de bem jurídico como entidade dotada de substância real e peculiar, valorada e adstrita ao 
homem como ser social‖ (Direito Penal do Ambiente, p. 104).  
89 A confusão entre bem jurídico e objeto de ação é comum de acontecer, porque há técnicas legislativas diversas que 
promovem em seus tipos penais coincidências – formais e de conteúdo – entre ambas concepções. ROLAND HEFENDEHL 
explicita as relações entre bem jurídico e objeto de ação nos tipos legais de crime: ―En concreto, cabe apreciar tres técnicas 
legislativas distintas respecto a la relación entre bien jurídico y objeto de la acción. En primer lugar, puede utilizarse el bien 
jurídico para formular el tipo, con lo que será idéntico al objeto de la conducta (coincidencia formal y de contenido). Tal sería 
el caso, por ejemplo, del tipo de estafa, en el que el bien jurídico ‗patrimonio‘ sirve para describir el objeto de la acción . La 

segunda forma es la de coincidencia sólo de contenido. Por ejemplo, en los delitos contra la vida el bien jurídico es la ‗vida 
humana‘, pero el objeto material es la ‗persona‘. Sin embargo, ambos conceptos tienen el mismo contenido en la 
interpretación de los delitos contra la vida. Por último, en la tercera técnica legislativa no se da ni una identidad formal ni una 
de contenido entre bien jurídico y objeto de la acción. El legislador prohíbe la causación de una modificación que no puede 
considerarse lesión del bien jurídico. A través del concepto de resultado se puede captar un suceso que hay que diferenciar de 
la conducta y que, a su vez, no cabe equiparar a una lesión del bien jurídico‖ (El bien jurídico como eje material de la norma 
penal, pp. 180-1). O autor adverte que a distinção referida é necessária, uma vez que ―si el bien jurídico no fuera nada 
distinto del objeto de la acción, se podría renunciar al primero con tranquilidad‖ (Idem, p. 179). 
90 As consequências para o Direito Penal com o advento das sociedades pós-industriais serão abordadas no próximo capítulo. 
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força crítica e limitadora, ainda que se diga não ser possível estabelecer more geometrico as 

deduções que dele se pode retirar
91

.  

De todo modo, embora reconhecida a dificuldade de se precisar um conceito 

hermético de bem jurídico, serve ele de norte ao legislador ordinário, visto que só poderá 

criminalizar condutas ofensivas aos bens mais relevantes à preservação do convívio social, 

descriminalizando, por conseguinte, as que se revelarem tão-somente imorais ou que não 

ofenderem significativamente um bem jurídico.  

 

 

1.4.1. A dignidade penal do bem jurídico é condição suficiente para o aperfeiçoamento 

do processo de criminalização primária?  

 

Como visto, só é lícito ao legislador criminalizar condutas que ofendam 

significativamente valores essenciais ao convívio social e que tenham referência no texto 

constitucional
92

. Essas são condições imprescindíveis à visualização da dignidade penal do 

bem jurídico, entendida esta como ―a expressão de um juízo qualificado de intolerabilidade 

social, assente na valoração ético-social de uma conduta, na perspectiva da sua criminalização 

e punibilidade‖
93

, materializando-se esta noção, assim, em dois princípios: um de imanência 

social e outro de consenso social
94

.  

Todavia, reconhecida a dignidade penal de determinado bem jurídico deve-se seguir 

necessariamente a opção criminalizadora? Reconduzido determinado bem a um valor 

                                                             
91 Quanto às lacunas apontadas a respeito da noção de bem jurídico, WINFRIED HASSEMER põe em destaque que: ―Los 
conceptos fundamentales del derecho penal no resultan adecuados para simples deducciones; ellos no son más que puntos de 
partida para la reflexión y la argumentación científica y práctica. Ellos no son, en la medida en que se encuentran vigentes, 
axiomas en el sentido de un sistema formal perfectamente ordenado, sino parámetros para una discusión material acerca de la 

corrección y fecundidad de los fundamentos y sistemas. (…) Quien objeta que el principio del bien jurídico difícilmente se 
puede manejar en forma unívoca – incluso en la política criminal práctica – yerra la base de su crítica. El principio de 
protección del bien jurídico comparte ese destino de concepto fundamental del derecho penal con el principio de 
culpabilidad, el principio de proporcionalidad, la prohibición de analogía, el mandato de determinación o la exclusión de ne 
bis in idem‖ (Bienes jurídicos en el derecho penal, pp. 65-6).   
92 Ou, como ensina JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, ―um bem jurídico político-criminalmente vinculante existe ali – e só 
ali – onde se encontre refletido num valor jurídico-constitucionalmente reconhecido em nome do sistema social total e que, 
deste modo, se pode afirmar que ‗preexiste‘ ao ordenamento jurídico-penal. O que por sua vez significa que entre a ordem 

axiológica jurídico-constitucional e a ordem legal – jurídico-penal – dos bens jurídicos tem por força de se verificar uma 
qualquer relação de mútua referência‖ (Ob. cit., p. 67). 
93 ANDRADE, Manuel da Costa, ob. cit., p. 184.  
94 Conforme ensinam JORGE DE FIGUEIREDO DIAS e MANUEL DA COSTA ANDRADE, ―o conceito de dignidade 
penal implica, assim, um princípio de imanência social e um princípio de consenso. O primeiro significa que não deve 
assegurar-se através das sanções criminais a prossecução de finalidades socialmente transcendentes, designadamente 
moralistas ou ideológicas. O segundo, por seu turno, postula a redução do direito criminal ao núcleo irredutível – se bem que 
historicamente variável – dos valores ou interesses que contam com o apoio generalizado da comunidade‖ (Criminologia: O 

homem delinquente e a sociedade criminógena, p. 406). 
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constitucional, isto será suficiente à fundamentação da incriminação respectiva? A dignidade 

penal legitima, por si só, a escolha do legislador pela via penal?  

A esses questionamentos dever-se-á responder, na esteira da linha doutrinária 

preconizada por WINFRIED HASSEMER, que ―una conducta que amenaza al bien jurídico 

es la condición necesaria, pero no suficiente para criminalizar esa conducta‖
95

. A dignidade 

penal, sem dúvida, constitui um passo importante no juízo de qualificação de uma conduta 

como criminosa, pois a intervenção penal encontra legitimidade na exata medida em que se vê 

respaldada na proteção de um bem jurídico importante ao convívio social. Entretanto, a tutela 

penal é informada por diversos princípios limitadores de seu manejo, que devem ser 

observados no processo de criminalização primária, tais como:  

 

Subsidiariedad (el derecho penal sólo debe actuar cuando no haya otro 
medio para resolver el conflicto); la dañosidad social (el conflicto debe 

afectarnos ‗a todos‘, y no solamente al autor y a la víctima); tolerancia, 

humanidad, protección de la dignidad el hombre (una amenaza penal, 

cualquiera que sea su clase, no debe lesionar los fundamentos de nuestra 
cultura jurídica)

96
. 

Todos esses princípios encontram especial assento no quadro jurídico-normativo da 

Constituição Federal brasileira e são unificados por um dos fundamentos em que se deve 

apoiar um Estado Democrático e Social de Direito: a dignidade da pessoa humana, 

responsável pela colocação do homem no centro de preocupações da ordem legal. Vale dizer, 

―o homem é, portanto, ou deveria ser, o alfa e o ômega, o começo e fim do ordenamento 

jurídico‖
97

. 

Por essa razão, diz-se que pode haver bens jurídicos dignos de proteção penal que 

sejam resguardados por instrumentos não penais, à luz dos princípios de natureza penal 

consagrados em sede constitucional. Desse modo, além da constatação da dignidade penal de 

um bem jurídico, impõe-se um segundo juízo relativo ao aperfeiçoamento do processo 

criminalizador, consistente em responder-se à pergunta relativa à necessidade e eficácia da 

intervenção penal para tutelar adequadamente determinado bem jurídico.   

 

 

 

 

                                                             
95 Lineamentos de una teoría personal del bien jurídico, p. 278. 
96 Ibidem. 
97 QUEIROZ, Paulo de Souza, Funções do Direito Penal:legitimação versus deslegitimação do Sistema Penal, p. 122. 
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1.4.2. A exigência de que o bem jurídico seja não só digno como carente de tutela penal 

 

Um segundo juízo acerca da legitimidade da intervenção penal decorre da natureza 

subsidiária e fragmentária da intervenção penal, atuante apenas se e quando outros meios de 

tutela revelarem-se insuficientes à resolução do conflito
98

. Não há dúvida, portanto, de que ―a 

violação de um bem jurídico-penal não basta por si para desencadear a intervenção, antes se 

requerendo que esta seja absolutamente indispensável à livre realização da personalidade de 

cada um na comunidade‖
99

. 

Como dito, o Estado vale-se de violência para censurar atos violentos, isto é, os 

instrumentos mais violentos de que dispõem as sociedades organizadas, as sanções penais, são 

utilizados para combater as formas mais graves de violação ao ordenamento jurídico. A 

necessidade de utilização da via penal está vinculada, assim, à insuficiência e inadequação de 

outras esferas protetivas, regendo-se a intervenção penal pelo inafastável princípio da 

proporcionalidade. Sobre esse aspecto, a doutrina de JORGE DE FIGUEIREDO DIAS:  

 

Uma vez que o direito penal utiliza, com o arsenal das suas sanções 

específicas, os meios mais onerosos para os direitos e as liberdades das 

pessoas, ele só pode intervir nos casos em que todos os outros meios da 
política social, em particular da política jurídica, se revelem insuficientes e 

inadequados. Quando assim não aconteça aquela intervenção pode e deve 

ser acusada de contrariedade ao princípio da proporcionalidade, sob a precisa 
forma de violação do princípio da proibição de excesso

100
. 

 

Considerado como o ―princípio dos princípios‖ por WILLIS SANTIAGO GUERRA 

FILHO, o autor pondera que o princípio da proporcionalidade, ―entendido como um 

mandamento de otimização do respeito máximo a todo direito fundamental, em situação de 

conflito com outro(s), na medida do jurídico e faticamente possível‖, desdobra-se em três 

princípios: ―princípio da proporcionalidade em sentido estrito‖ ou ―máxima do sopesamento‖, 

―princípio da adequação‖ e ―princípio da exigibilidade‖ ou ―máxima do meio mais suave‖
101

.   

Em sentido próximo à doutrina citada, LUIS ROBERTO BARROSO enumera e 

explica cada um dos requisitos que compõem o princípio da proporcionalidade: ―(a) da 

adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atingir 

                                                             
98 Como anota JUAREZ TAVARES, ―geralmente, o enunciado do princípio da necessidade da pena vem articulado 
conjuntamente com os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e legalidade, este último representando seu 
complemento técnico‖ (Critérios de seleção de crimes e cominação de penas, p. 81). 
99 DIAS, Jorge de Figueiredo, O Comportamento criminal e a sua definição: o conceito material de crime, p. 78. 
100 Ibidem. 
101 Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 70. 
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os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da 

inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) da 

proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício 

trazido, para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos‖
102

. 

Desse modo, tal princípio afigura-se como fator de legitimidade da intervenção penal
103

, que 

deve ao mesmo tempo assegurar os direitos fundamentais e proteger a sociedade. 

Estreitamente ligado está esse princípio, como se vê, ao princípio da subsidiariedade 

da intervenção penal. De fato, se a necessidade da pena é resultado da verificação da 

insuficiência de outras formas de controle, tornando determinado bem carecedor de tutela 

penal, esta será indispensável à sua proteção, de tal maneira que, feito um sopesamento entre 

os interesses tensionados, exigir-se-á a tutela penal para resolução do problema, devendo ser 

verificadas, ainda, as vantagens e desvantagens ou os custos e os benefícios de uma tal 

solução, vale dizer, a questão concernente à adequação do Direito Penal
104

. 

Em razão disso, afirma-se que o Direito Penal é a ultima ratio de uma política social 

própria de um Estado Material de Direito, plural e secularizado, em que a pena ―não pode ser 

vista como uma ‗exigência de tipo metafísico, mas como uma necessidade social‘‖
105

, isto é, o 

Direito Penal somente tem lugar quando for absolutamente necessária sua intervenção. Essa 

natureza excepcional e subsidiária da intervenção penal, da qual resulta a máxima de que sua 

legitimidade só encontra apoio na necessidade de sua utilização e desde que não se revele 

medida excessiva, há de pressupor a insuficiência de outras instâncias de prevenção do delito. 

Isso porque não se pode deixar de considerar que de todas as formas de política social de que 

dispõe o Estado, ―o direito penal representa a mais inadequada dessas formas, seja pelas 

limitações estruturais de sua atuação, seja pelos custos sociais que ordinariamente implica, 

seja pela violência que lhe é inerente‖
106

. 

                                                             
102 Interpretação e Aplicação da Constituição, pp. 228-9.  
103 Ao contrário da Constituição portuguesa que estatui em seu artigo 18, n. 2, que ―a lei só pode restringir os direitos, 
liberdades, e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para 
salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos‖, a Constituição brasileira não conta com 
dispositivo semelhante. Todavia, certo é que ele se encontra abrigado implicitamente à vista dos valores consagrados no texto 
constitucional; a admissão deste princípio, por outro lado, encontra apoio normativo-constitucional no artigo 5º, § 2º, do 

Texto Maior.   
104 A respeito do assunto, a obra de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Esta necessidade ou carência de 
tutela penal pode decompor-se no princípio da subsidiariedade – não existerem outros meios – jurídicos ou não – capazes de 
conferir, por si só (ou seja, sem necessidade do recurso à sanção penal), protecção adequada e suficiente ao bem digno de 
tutela, no princípio da adequação e eficácia – ser a tutela penal meio adequado, idóneo, eficaz, para a protecção do bem em 
causa e, ainda, numa comparação entre vantagens e desvantagens da intervenção penal, de tal modo que se possa afirmar que 
a criminalização não cria mais custos que benefícios‖ (Ob. cit., p. 220). 
105 Idem, p. 230. 
106 QUEIROZ, Paulo de Souza, ob. cit., p. 115. 
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A proteção ambiental, assim, deve ser feita antes por formas de controle menos 

intensas que a tutela penal, fortalecendo-se mecanismos diversos de prevenção a danos 

ambientais, como o Direito Administrativo sancionador e a tutela civil-coletiva dos interesses 

difusos
107

, descriminalizando-se condutas cuja integração no sistema punitivo não tenha razão 

de ser, priorizando-se uma não-intervenção moderada. 

 

 

1.4.3. Obrigações constitucionais de criminalização 

 

Assaz polêmica é a questão acerca da possibilidade de o legislador constituinte 

estabelecer mandados de criminalização – explícitos ou implícitos – ao legislador ordinário. 

Se é certo que determinados bens, reconhecidos constitucionalmente, possuem significativo 

suporte axiológico e preenchem facilmente a exigência da dignidade de pena, há outros 

valores, também de magnitude constitucional, traduzidos dogmática e político-criminalmente 

nos requisitos da necessidade e adequação da tutela penal, que devem ser resguardados no 

processo de criminalização primária, desautorizando-se expedientes legislativos 

automatizados e puramente obedientes à supostas ordens de criminalização.  

Por outro lado, a dinâmica social pode reduzir significativamente a obtenção de efeitos 

preventivos – intimidação, integração social dentre outros – decorrentes da criminalização, 

porque o próprio desenvolvimento social pode tornar desnecessária a intervenção penal, assim 

como meios alternativos ao Direito Penal podem ser utilizados para a proteção de 

determinado bem. Adota-se, assim, uma linha de entendimento que vê na Constituição apenas 

um limite negativo, de contenção e limite ao legislador ordinário, que deve se guiar pelos 

valores fundamentais nela contidos, rechaçando-se uma visão positiva-incriminadora que 

emanaria dos valores albergados pelo Texto Maior, a fim de que se evite sua utilização com a 

finalidade de alargar acriticamente o campo do penalmente proibido
108

.  

Do contrário, consagrado constitucionalmente determinado valor, ficaria vedado ao 

legislador estabelecer substitutivos penais ou alternativas penais à resolução de conflitos 

envolvendo-o, bem como tornar-se-iam desconformes constitucionalmente leis 

                                                             
107 Essas ponderações serão retomadas ao longo do trabalho, tendo a referência sido feita neste capítulo com o propósito de 
adiantar a questão dos meios alternativos de proteção do meio ambiente fora do espaço da normatividade penal. 
108 De fato, na medida em que deixa de ser só limite mas, também, atua como fundamento da incriminação ―a Constituição 
passa a ser tomada como propulsora do Direito Penal, permitindo-se que qualquer situação de ‗emergência‘, ou de aparente 
‗emergência‘, possa ensejar questionamentos relativos ao descumprimento de uma indicação, ou determinação constitucional 

de criminalização‖ (PASCHOAL, Janaína Conceição, Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo, p. 71). 
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descriminalizadoras que intentassem projetar seus efeitos no campo de uma incriminação 

ditada pelo legislador constituinte. É de se ressaltar que novas demandas sociais, que devem 

ser assumidas pelos Estados de cunho social, conhecidos por intervir na realidade social, 

devem ser conciliadas com os pilares de um Estado Liberal, que assegura, por sua vez, os 

direitos de liberdade. A propósito do assunto, JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL, nas 

considerações finais de sua obra Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo, 

afirma que: 

 
Assim, não importa o que imponha a Constituição, em sendo a intervenção 
penal uma exceção, se, de uma análise concreta, aferir-se que a elaboração 

da norma ou que sua manutenção não são efetivamente necessárias, não há 

previsão legal e/ou constitucional que possa obrigar que a conduta seja 
incriminada. Resumindo, em um Estado social e democrático de direito, o 

legislador sabe o máximo a que pode chegar, não existindo, no entanto, um 

mínimo previamente determinado
109

.  
 

No tocante ao meio ambiente, a dignidade penal é inconteste, à vista da importância 

para o desenvolvimento social e consagração constitucional no caput do artigo 225 do Texto 

Maior
110

. A valoração ético-social positiva e a importância de um ambiente sadio são 

inquestionáveis, mas, ressalte-se, ainda assim a opção criminalizadora face às condutas 

lesivas ao meio ambiente fica a depender de um segundo momento, consubstanciado na 

análise sobre a carência e eficácia da tutela penal
111

. 

Por tais razões, não se deverá impor a tutela penal ambiental sem antes proceder-se à 

verificação a respeito da aptidão de outros instrumentos de tutela formais e informais 

regularem a questão, e da necessidade e eficácia da tutela penal para censurar condutas lesivas 

ao meio ambiente. Essa linha de argumentação será ora interrompida, para que se possa, no 

próximo capítulo, esmiuçar os efeitos sentidos pelo Direito Penal com o advento das 

sociedades pós-industriais, e as consequências que estas acarretaram ao círculo de proteção 

jurídico-penal, destacando-se as demandas por expansão do Direito Penal face às novas 

formas de criminalidade, para que, ao fim e ao cabo, seja retomado o enfrentamento da 

                                                             
109 Ver p. 148. 
110 ROLAND HEFENDEHL defende o merecimento da proteção jurídico-penal do meio ambiente dessa forma: ―Los bienes 

jurídicos consistentes en contingentes agotables relevantes para la sociedad se ubican en el Derecho penal del medio 
ambiente. Por lo que respecta a los recursos medioambientales protegidos, se trata en fondo de bienes descriptivos que, a 
diferencia de los bienes jurídicos de confianza, son consumibles debido a su carácter limitado y la imposibilidad de que se 
reproduzcan a voluntad. Aquí reside la razón determinante de su especial merecimiento de protección‖ (Ob. cit., p. 190). 
111 A propósito da tutela penal do meio ambiente, assevera EDUARDO REALE FERRARI que um primeiro juízo positivo à 
incriminação é necessário, ―não se configurando, entretanto, como suficiente para sua normatização-penal, vez que 
necessário constituirá a análise acerca dos elementos impeditivos à tutela penal, do qual imprescindíveis não nos parece ser 
apenas a necessidade da tutela, mas antes, os princípios gerais do direito penal, a função do direito e a finalidade 

sancionatória penal‖ (A ilegitimidade da criminalização das condutas atentatórias ao meio ambiente, p. 1.188). 
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discussão sobre a legitimidade de o meio ambiente ser qualificado como bem jurídico-penal 

não só digno, como carente de proteção penal. 
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Capítulo 2 

Bens jurídicos coletivos e a tutela penal do meio ambiente 

 

2.1. Noções introdutórias 

 

Estabelecida a premissa de que a intervenção penal há que ser articulada com vistas à 

proteção dos mais valiosos bens ao livre desenvolvimento do indivíduo, isto é, deve ser 

centrada na tutela de bens jurídico-penais, e de que tais valores devem necessariamente 

encontrar abrigo na Constituição Federal, texto que condensa os princípios maiores de justiça 

do ordenamento jurídico de um determinado Estado, agora é o momento de se responder à 

questão, tão difundida nos últimos tempos, relativa à (in)adequação da teoria do crime como 

ofensa a bens jurídicos às novas formas de criminalidade verificadas em face de bens 

jurídicos qualificados como coletivos, inserindo-se nesse conceito a criminalidade ambiental.  

Tem-se constatado nas mais variadas legislações penais a intensa modernização do 

Direito Penal e de seus instrumentos de tutela nas reformas legislativas recentes, lastreado 

esse movimento reformador na insuficiência do Direito Penal Clássico, tradicionalmente 

ligado à inviolabilidade de bens jurídicos referidos aos indivíduos, como a vida, a integridade 

física, o patrimônio dentre outros, para fazer frente à sofisticada, organizada e altamente 

devastadora feição que a criminalidade moderna vem assumindo. 

Muitos comportamentos antes considerados irrelevantes e que não despertavam na 

comunidade qualquer sentimento de censura ante a realização, comprovados os riscos que a 

continuidade desses atos produzirão às gerações futuras, hoje são considerados perniciosos ao 

convívio social, e do Estado passa a se exigir eficiência e prontidão na prevenção dessas 

condutas. Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos e científicos próprios das sociedades 

pós-industriais foram responsáveis pela criação de uma gama inimaginável e até mesmo 

imprevisível de riscos
112

, muitos deles de difícil apreensão e visibilidade
113

, dotados de 

                                                             
112 Diz-se, assim, que a sociedade atual é uma sociedade de risco. Crítico a esse respeito, BERND SCHÜNEMANN rejeita a 
colocação do risco como elemento central das sociedades pós-industriais, pois hoje experimentam-se riscos muitos menores 
se comparados a períodos históricos anteriores. Característico dos novos tempos seriam, em conformidade com o autor, o 
gasto supérfluo e destruidor de recursos naturais, resultante do incremento acentuado das interconexões causais: ―Si se busca 
el rasgo característico dominante de la sociedad actual, en realidad ha de hablarse con mucha mayor razón de una sociedad de 
despilfarro, de malgasto y de disipación, ya que el volumen de la puesta de peligros de recursos es muy esencialmente 
inferior al de la destrucción de recursos. Por tanto, ha de considerarse que desde la perspectiva del Derecho penal del riesgo, 
la peculiaridad de la sociedad industrial actual estriba únicamente en el extraordinario incremento de las interconexiones 

causales‖ (Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana, p. 198). A segunda 
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potencial para atingir um número indeterminado de pessoas
114

 e produzir consequências 

arrasadoras para a humanidade, protestando-se, aqui também, pela intervenção do Estado na 

contenção desses riscos para que seja promovida a punição dos responsáveis
115

.  

Nessa ordem de ideias, sublinham-se algumas características que são apontadas como 

definidoras das sociedades pós-industriais, cunhadas como sociedades do risco. A primeira 

delas repousa na constatação relativa à mudança da natureza e do potencial dos perigos atuais, 

cujo surgimento deve-se a atividades e decisões humanas. Entende-se que a maior parte dos 

riscos tem na sua base um componente humano, sem o qual eles não existiriam. De outro 

lado, há também riscos de consequências secundárias, advindos do natural fluir do progresso 

tecnológico, e que são dirigidos a finalidades positivas, isto é, à obtenção de benefícios 

sociais, que também são peculiares à sociedade moderna
116

. 

A complexidade organizativa das relações de responsabilidade consubstancia outro 

aspecto que define a sociedade atual, já que há um incremento significativo das interconexões 

causais e a crescente substituição de contextos de ações individuais por contextos de caráter 

coletivo. Os contatos entre os indivíduos são cada vez mais anônimos e a produção de 

                                                                                                                                                                                              
nota característica da sociedade atual se vê representada na crescente substituição de contextos de ação individuais por 
contextos mais amplos, de cunho coletivo, dando margem a que contatos interpessoais sejam substituídos ―por una forma de 
comportamiento anonimizada y estandarizada‖ (Idem, p. 199). 
113 Como refere ULRICH BECK a respeito das características dos riscos modernos: ―Muitos dos novos riscos (contaminações 
nucleares ou químicas, substâncias tóxicas nos alimentos, enfermidades civilizacionais) escapam inteiramente à capacidade 
perceptiva humana imediata. Cada vez mais estão no centro das atenções ameaças que com freqüência não são nem visíveis 
nem perceptíveis para os afetados, ameaças que, possivelmente, sequer produzirão efeitos durante a vida dos afetados, e sim 
na vida de seus descendentes, em todo o caso ameaças que exigem os ‗órgãos sensoriais‘ da ciência‖ (Sociedade de risco – 

rumo a uma outra modernidade, p.32). Desse modo, segundo o autor, os riscos da modernidade ―emergem ao mesmo tempo 
vinculados espacialmente e desvinculadamente com um alcance universal; e segundo, quão incalculáveis e imprevisíveis são 
os intrincados caminhos de seus efeitos nocivos. Nos riscos da modernização, portanto, algo que se encontra conteudístico-
objetiva, espacial e temporalmente apartado acaba sendo causalmente congregado e, desse modo, além do mais, colocado 
simultaneamente numa relação de responsabilidade social e jurídica. (…) Também nesse sentido os riscos são invisíveis. A 
causalidade suposta segue sendo algo mais ou menos incerto e provisório‖ (Idem, p. 33). 
114 De acordo com BLANCA MENDONZA BUERGO, a sujeição de um número indeterminado de pessoas aos danos 
decorrentes do atual modelo de sociedade é a marca característica dos novos tempos: ―La posibilidad, mayor cada día, de que 
se produzcan daños que afecten a una buena parte de la humanidad o, al menos, a un colectivo indeterminado pero grande de 

personas es algo que querámoslo o no, marca de forma definitiva nuestras vidas y la forma de concebir, enfocar y tratar con 
los nuevos riesgos que, en ocasiones – de manera especial en los países pobres –, se superponen a los peligros ‗tradicionales‘, 
naturales o no, pero más conocidos‖ (Gestión del riesgo y política criminal de seguridad en la sociedad del riesgo, p. 68). 
115 Nesse particular, ULRICH BECK destaca a exigência de responsabilidade social pela produção moderna de riscos como 
um dado caracerístico – e distintivo – das sociedades pós-industriais: ―Los peligros preindustriales, no importa cuán grandes 
y devastadores, eran ‗golpes de destino‘ que se descargaban sobre la humanidad desde ‗fuera‘ y que eran atribuibles a un 
‗otro‘: dioses, demonios o naturaleza. También aquí había innumerables acusaciones, pero se dirigían contra los dioses o 
contra Dios, tenían una ‗motivación religiosa‘, por expresarlo de forma simple, y carecían de carga política, al contrario de lo 

que ocurre con los riesgos industriales. Pero al originarse los riesgos industriales en el proceso de toma de decisiones se 
plantea de forma irrevocable el problema de la exigencia de responsabilidades [accountability] sociales, incluso en aquellos 
ámbitos en los que las normas dominantes de la ciencia y del derecho sólo admiten en casos excepcionales tal exigencia de 
responsabilidades‖ (De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo: cuestiones de supervivencia, estructura social e 
ilustración ecológica, pp. 78-9). Entretanto, a complexidade dos novos avanços tecnológicos é tão grande que torna 
extremamente árdua a tarefa de identificar os responsáveis pela consumação desses riscos. No próximo capítulo, que tratará 
do cotejo entre os princípios penais e a tutela penal ambiental, será enfrentada a temática relativa ao processo de imputação 
individual de crimes que atentam contra bens jurídico-penais relativos ao meio ambiente. 
116 MENDONZA BUERGO, Blanca, ob. cit., p. 69. 
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consequências danosas à sociedade é atribuída a múltiplos processos causais, diminuindo a 

responsabilidade individual de todos que nela estão inseridos. Fala-se, assim, de uma 

irresponsabilidade organizada
117

. 

A insegurança objetivamente verificável e a sensação de insegurança subjetiva são 

outros caracteres que singularizam a sociedade moderna, embora a crescente sensação 

subjetiva de insegurança tenha lugar, paradoxalmente, em ambiente social nunca antes tão 

seguro
118

. Antecipando o que será dito adiante
119

, esse sentimento de insegurança não 

corresponde, portanto, à magnitude real e objetiva dos riscos, mas é baseado na incerteza das 

consequências que podem provocar os riscos oriundos da ação humana
120

, permitindo, assim, 

o ingresso no discurso político de demandas normativas de segurança
121

, capazes de, a um só 

tempo, conferir proteção efetiva contra os riscos desse modelo de sociedade e garantir aos 

indivíduos segurança nesta proteção, livrando-os de quaisquer temores
122

. 

Como não poderia deixar de ser, esse estado de coisas provocou agitação na doutrina 

acerca do papel e o lugar que deve assumir o Direito Penal diante desses novos fenômenos
123

, 

impondo-se na literatura jurídico-penal a reflexão sobre a capacidade do sistema punitivo de 

                                                             
117 Idem, p. 69. A esse respeito, ULRICH BECK aduz que ―a altamente diferenciada divisão do trabalho implica uma 
cumplicidade geral e esta, por sua vez, uma irresponsabilidade generalizada. Todos são causa e efeito, e portanto uma não 
causa. As causas esfarelam-se numa vicissitude generalizada de atores e condições, reações e contrarrelações‖ (Sociedade de 
risco: rumo a uma outra modernidade, p. 39).   
118 A esse respeito, ZYGMUNT BAUMAN vai dizer que nós, ―homens e mulheres que vivemos na parte ‗desenvolvida‘ do 

planeta (ou seja, na parte mais rica, mais modernizada e ainda mais avidamente modernizante), somos ‗objetivamente‘ o 
povo mais seguro da história da humanidade. Como demonstram amplamente as estatísticas, os perigos que ameaçam 
encurtar nossas vidas são menos numerosos e mais espaçados do que eram no passado e do que são em outras partes do 
planeta. E nós temos meios excepcionalmente engenhosos e efetivos de prever, evitar e enfrentar os perigos que ainda nos 
fazem morrer precocemente ou adoecer. Todas as medidas objetivas concebíveis mostram uma ascensão aparentemente 
irrefreável da proteção que os homens e mulheres da parte ‗desenvolvida‘ do globo usufruem em todas as três frentes em que 
se travam as batalhas em defesa da vida humana: contra as forças superiores da natureza, contra a debilidade de nossos 
corpos e contra os perigos que emanam da agressão de outras pessoas‖ (Medo líquido, p. 168). 
119 Quando se discorrerá a respeito das causas que determinaram a expansão do Direito Penal. 
120 MENDONZA BUERGO, Blanca, ob. cit., p. 70. 
121 A percepção pública a respeito dos novos riscos e o debate sobre as consequências que podem acarretar ao futuro da 
humanidade espelham a face reflexiva da modernidade. Entretanto, se por um lado a modernização reflexiva tornou pública a 
discussão acerca dos novos riscos e das ameaças que eles representam às pessoas, por outro ―colocou ao Direito Penal dois 
problemas capitais: a irrupção de novos e autênticos bens ou valores humanos carecidos de protecção, acompanhada de 
reivindicações sociais de maior protecção, resultantes de um sentimento de insegurança grassante‖ (DIAS, Augusto Silva,  
“Delicta in se” e “delicta mere prohibita”, p. 261).   
122 MENDONZA BUERGO, Blanca, ob. cit., p. 70. Desse modo, a aversão ao risco implica ―una aspiración a una seguridad 

casi total que sólo puede buscarse reclamando al Estado la prevención del riesgo y la provisión de seguridad‖ ( Idem, pp. 73-
4). Por sua vez, PETER-ALEXIS ALBRECHT pontua que os riscos gerados por esse novo modelo de sociedade provocam 
demandas pelo corpo social conexionadas à elevação do patamar de segurança: ―Con el reconocimiento de que las modernas 
sociedades industriales generan riscos que comprometen la continuidad de la propia sociedad, aumenta la demanda de 
‗seguridad‘‖ (El derecho penal en la intervención de la política populista, p. 473). 
123 Isto é, ―a questão fulcral reside mesmo em saber se o legislador penal deve participar no debate público sobre o risco, isto 
é, se é legítimo e adequado recorrer ao instrumento penal, por definição fortemente formalizado e cunhado por um ideário 
garantista, para controlar os novos riscos e preservar as estruturas básicas do mundo da vida perante as ameaças que deles 

resultam‖ (DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 236). 
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dar respostas às novas maneiras de violação do ordenamento jurídico
124

, que de tão complexas 

estimulam profundamente a criatividade dos operadores do Direito em criar instrumentos de 

enfrentamento direcionados a essa nova realidade
125

. 

É nesse contexto que se fala na necessidade de expansão
126

 do Direito Penal a áreas 

onde permeiam novos focos de criminalidade que se favorecem da ausência de normas penais 

e que a cada dia fortalecem suas práticas e seu poder mercê da ineficiência do Estado de fazer 

frente a esse novo cenário. Desse modo, a modernização do delito seria responsável pela 

correspondente modernização do Direito Penal, conferindo-se a este musculatura suficiente e 

sofisticando-o de tal maneira que sirva de mecanismo estatal importante para a prevenção dos 

novos riscos da atualidade. 

Para cumprir a missão de modernizar o Direito Penal são criados à exaustão crimes de 

perigo abstrato, conhecidos pelo desprezo ao desvalor do resultado da conduta do agente e 

pela supervalorização desta, considerada bastante à caracterização do injusto penal, aliviando 

sobremaneira a aplicação do Direito na práxis judicial
127

, e é cada vez mais comum a 

formulação de bens jurídicos abertos e porosos, de difícil concretização e bem distantes do 

núcleo de proteção do indivíduo, sendo construídos, muitos deles, unicamente para a tutela de 

funções estatais
128

. 

Em muitos casos, a inserção do Direito Penal no campo da gestão de riscos gerais e o 

adiantamento das barreiras penais a estágios prévios à ocorrência do crime visando à 

                                                             
124 Fala-se, nesse ponto, naqueles modos de concretização do delito que se notabilizam pela especial afetação a bens jurídicos 
de pouca visibilidade no quadro jurídico-penal de um Estado liberal-burguês, priorizador do valor da liberdade e calcado no 
pressuposto de que todos são iguais perante a lei, e que agora avultam como importantes conquistas sociais consagradas nos 
textos constitucionais modernos, de que constitui contundente exemplo a proteção ao meio ambiente. Por outro lado, há 
crimes que inovam menos na violação de um determinado bem jurídico, como a liberdade, mas que foram favorecidos pelo 
processo – já consolidado – da globalização, como o tráfico de pessoas. Por fim, determinados crimes, a exemplo dos ligados 
à informática, são peculiares ao atual estagio de desenvolvimento de nossa sociedade.   
125 Não se pode olvidar o pensamento daqueles que, ao contrário, deslegitimam esse processo de adaptação do Direito Penal e 
denunciam o caráter meramente simbólico deste. Essas idéias serão expostas mais adiante. 
126 BERNARDO FEIJOO SANCHEZ sublinha que essa expressão ―converteu-se em um topos característico do atual debate 
político criminal. Com esta referência à expansão, o que se quer salientar, essencialmente, é que, do ponto de vista político-
criminal, não vivemos uma fase caracterizada pela descriminalização, mas por um claro processo crescente de criminalização 
que, por outro lado, tendo em conta o horizonte atual de reformas, parece não ter fim‖ (Sobre a “Administrativização” do 
Direito Penal na “Sociedade do Risco”: notas sobre a política criminal no início do século XXI, p. 23). 
127 WINFRIED HASSEMER explica porque os delitos de perigo abstrato têm essa capacidade: ―Esta forma delictiva alivia 
de manera excepcional la aplicación del Derecho en la praxis judicial: a diferencia de los delitos de resultado, los delitos de 
peligro abstracto renuncian a una parte de los presupuestos del tipo penal; no describen ningún resultado típico y no exigen, 

en consecuencia, ninguna relación de causalidad entre el hecho y el resultado lesivo. Se conforman exclusivamente con una 
descripción de una acción peligrosa en abstracto‖ (El Derecho penal en los tiempos de las modernas formas de criminalidad, 
p. 16). Desse modo, o legislador a um só tempo facilita o trabalho do juiz no processo de adequação típica das condutas e 
dificulta o trabalho da defesa, cujo arsenal argumentativo é reduzido aos pressupostos de punibilidade (Ibidem). 
128 Crítica a esse respeito, HELENA REGINA LOBO DA COSTA cimenta sua posição de forma contrária à utilização do 
Direito Penal para a tutela de funções: ―Além disso, devem ser rechaçadas definições amplas e vagas do bem jurídico, 
sobretudo quando se tratar de funções. O bem jurídico tem de ser definido a partir da necessidade essencial para o 
desenvolvimento da pessoa, devendo apresentar um substrato concreto‖ (Proteção Penal Ambiental: viabilidade – efetividade 

– tutela por outros ramos do Direito, p. 17). 
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prevenção desses riscos conduz a sua administrativização
129

 e opera verdadeiro câmbio em 

sua tradicional maneira de reagir: em vez de gerar uma resposta ao delito somente depois de 

sua verificação, exige-se que ele atue preventivamente a ocorrência de qualquer ofensa 

concreta ao bem jurídico tutelado. 

Por meio da administrativização, o Direito Penal aproxima-se – com a pretensão de 

resolvê-los – de problemas estruturais e sistêmicos, que necessitam de medidas globais para 

sua solução, convertendo-se em um Direito de gestão ordinária de grandes problemas 

sociais
130

. O Direito Penal é chamado sem cerimônia pelos partidos políticos para a resolução 

destes fenômenos sociais e é encarado como poderosa arma política
131

, sem se levar em conta 

sua limitada capacidade de atuação e a eficácia setorizada e localizada que possui. 

A administrativização do Direito Penal traz uma série de consequências político-

criminais que são responsáveis pela demarcação de um novo paradigma no marco da ciência 

penal. Este novo perfil vem acompanhado de uma série de novas criminalizações, nascidas no 

seio de uma sociedade em que afloram demandas de segurança associadas ao progressivo 

desenvolvimento tecnológico, típico das sociedades pós-industriais, expandindo seu núcleo 

protetivo
132

, e da eleição de determinados grupos como sendo os culpados pelas violações aos 

novos bens jurídicos
133

, de natureza coletiva, conferindo a eles tratamento especial e 

diferenciado.  

                                                             
129 A consequência é que, ―com isso, tem-se produzido certamente a contaminação do processo: o Direito Penal, que reagia a 
posteriori contra um fato lesivo individualmente delimitado (quanto ao sujeito ativo e ao passivo), se converte em um direito 

de gestão (punitiva) de riscos gerais e, nessa medida, está ‗administrativizado‘‖ (SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María, A 
expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 148). 
130 Idem, p. 156.  
131 Sem dúvida, a escolha da via penal sem sequer considerar sua real capacidade de fazer frente aos atuais problemas sociais 
converte-a em um verdadeiro instrumento político. A respeito do uso do Direito Penal como arma política pelos partidos, a 
doutrina de PETER-ALEXIS ALBRECHT: ―Aunque es más que cuestionable que el Derecho penal pueda solucionar éstos y 
otros problemas sociales tan complejos, sí puede constatarse que sin lugar a dudas el Derecho penal posee actualmente el 
carácter de arma política‖ (Ob. cit., p. 472). 
132 ANTONIO GARCÍA-PABLOS MOLINA caracteriza a sociedade moderna como de risco e pondera que a causa do 

expansionismo do Direito Penal está ligada a demandas sociais de segurança: ―La causa del expansionismo del Derecho 
Penal – y de las modernas tendencias neocriminalizadoras – se halla, probablemente, en las vehementes demandas sociales de 
seguridad, de protección propias de la sociedad posindustrial del „riesgo‟. Ahora bien, así como la sociedad industrial 
reclamaba de los poderes públicos igualdad, la sociedad posindustrial exige de éstos seguridad. El profundo cambio 
socioeconómico y tecnológico genera, como es lógico, nuevas y específicas demandas sociales reales‖ (Introducción al 
Derecho Penal, p. 211). 
133 Sobre as consequências a que o processo de administratização do Direito Penal conduz, BERNARDO FEIJOO 
SANCHEZ argúi o seguinte: ―Com referência à administrativização, se aborda uma série de importantes conseqüências 

político-criminais que, simplificando, afetam basicamente duas questões: I. O Direito Penal cria novos tipos com que 
intervém em novos âmbitos dos quais tradicionalmente se vinha ocupando o direito administrativo ou dos quais somente se 
havia ocupado mediante os delitos de lesão tradicionais. É paradigmática a criação de tipos penais que vão protegendo 
funções estatais e a criação de delitos de perigo abstrato; II. A pena vê modificadas suas funções tradicionais, vendo-se 
transformada num instrumento de gestão da delinqüência como ‗macrorrisco social‘. Se as medidas de segurança 
representavam, desde o final do século XIX, uma administrativização de uma parte do direito penal (o debate sobre a sua 
natureza jurídica é um indício disso), na atualidade, passa a ocupar um lugar protagonista no debate sobre a inoculação 
através da pena. Uma característica desta dinâmica é a diferença de trato em função do tipo do delinqüente, produzindo-se 

uma intensificação do tratamento punitivo relativamente àqueles grupos de delinqüentes que mais preocupam. Neste sentido, 
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Com isso, ao lado do clássico Direito Penal, ou do velho Direito Penal, revestido de 

sólidas garantias de cunho formal e material, surge uma versão moderna deste ramo do 

Direito, repleto de neocriminalizações e guiado pela vertente da máxima intervenção no 

enfrentamento às formas de delinquência em face de bens coletivos. Além disso, as técnicas 

de tutela destes bens são singularizadas pela imprecisa delimitação da matéria proibida, 

presença desmedida de elementos normativos, constante antecipação das barreiras penais, 

criação rotineira de delitos de perigo, entre outras
134

. 

Há quem sustente a legitimidade da modernização do Direito Penal e advogue a 

conformidade dos instrumentos de tutela referidos e da ampliação de seu âmbito de proteção 

para eficaz e escorreita adequação da ciência penal aos novos tempos, como decorrência 

inclusive do atendimento dos postulados inerentes do Estado de Direito Social e 

Democrático
135

. De acordo com essa vertente doutrinária, a modernização é considerada ―uma 

exigência ética e política do presente precisamente como condição de possibilidade de 

realização efetiva das garantias do Estado de Direito (social e democrático)‖
136

. 

Contrariamente, há os que se opõem e resistem à modernização do Direito Penal, 

máxime os representantes da Escola de Frankfurt, que se filiam a uma concepção liberal-

clássica, voltada para a proteção de bens jurídicos individuais, passíveis de concreta lesão, 

rejeitando o recurso a bens jurídicos universais, dissociados de bens jurídicos de cunho 

individual. WINFRIED HASSEMER, destacado integrante dessa linha de pensamento, 

propõe como alternativa às novas formas de criminalidade verificadas modernamente, um 

Direito de Intervenção, situado entre os campos do Direito Civil e o Direito Público, entre o 

Direito Penal e o Direito Administrativo sancionador, destituído de penas privativas de 

liberdade, por estar fora do Direito Penal e com nível menos intenso de garantias
137

. 

O estado atual da discussão e os posicionamentos a respeito do processo de 

modernização do Direito Penal, favoráveis e contrários, e as ideias que cercam a possibilidade 

                                                                                                                                                                                              
existe um tipo de delinqüência que tem um tratamento jurídico-penal que não corresponde ao status geral de cidadão 
(‗Direito Penal do Inimigo‘)‖ (Ob. cit., pp. 24-5).  
134 GARCÍA-PABLOS MOLINA, Antonio, ob. cit., p. 210.   
135 Como o faz LUIS GRACIA MARTÍN no texto La modernización del derecho penal como exigencia de la realización del 
postulado del estado de derecho (social y democrático). 
136 Idem, p. 38. 
137 ―Quizás sería recomendable regular en un ‗derecho de intervención‘ los problemas que las modernas sociedades han 
llevado al moderno derecho penal. Este ‗derecho de intervención‘ estaría ubicado entre el derecho penal y el derecho 
sancionatorio administrativo, entre el derecho civil y el derecho público, con un nivel de garantías y formalidades procesales 
inferior al del derecho penal, pero también con menos intensidad en las sanciones que pudieran imponerse a los individuos‖ 

(Bases para una teoría de la imputación en derecho penal, p. 72). 
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de existência de um Direito Penal ambiental serão objeto de análise mais adiante. Antes disso, 

porém, cumpre esmiuçar algumas causas que provocaram a expansão do Direito Penal.   

 

 

2.2.  Algumas causas motivadoras do alargamento do Direito Penal 

 

O processo de expansão do Direito Penal a campos que no passado quedaram 

esquecidos encontra explicação em uma série de fatores, conforme aponta a doutrina de 

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ
138

.  

O primeiro deles é revelado pelo aparecimento de novos interesses, que são 

manifestações de realidades antes inexistentes. A deterioração de realidades tradicionalmente 

abundantes, que em nossos dias começam a escassear, e o incremento substancial de valor a 

certas realidades que sempre estiveram presentes, mas que se nota sua inegável importância à 

sociedade como consequência da evolução social e cultural, também são sinais que demarcam 

um espaço de expansão razoável do Direito Penal
139

. 

O aparecimento de novos riscos oriundos em grande parte de decisões humanas no uso 

dos avanços tecnológicos característicos das sociedades pós-industriais, considerada a faceta 

negativa do fenômeno, afetam consideravelmente a indústria, as comunicações, a biologia 

dentre outros, e, concomitantemente, no marco desta sociedade caracterizada pela intensa 

competitividade ocorre a transferência de incontável número de pessoas para a 

marginalidade
140

. Há a possibilidade, assim, de aumento tanto da chamada delinquência não 

intencional, produzida por falhas técnicas que constituem um problema central nesse modelo 

e são encaradas como naturais à vista da complexidade técnica dos avanços tecnológicos, 

como da criminalidade dolosa tradicional
141

. 

Em razão disso, institucionaliza-se a insegurança no seio da sociedade tecnológica, 

intensificada pelo desconhecimento dos efeitos maléficos que o uso da técnica pode acarretar 

no tempo e no espaço, já que é possível a causação de danos distantes temporal e 

espacialmente do momento de sua produção, introduzindo um significativo fator de incerteza 

                                                             
138 Ob. cit., p. 33 e seguintes. 
139 Embora exigências desarrazoadas de expansão da tutela penal também sejam requeridas: Idem, pp. 33-4. 
140 Idem, p. 36. 
141 Idem, p. 37. 
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na vida social
142

. Reclama-se, deste modo, uma intervenção mais eficaz do Direito Penal, 

especialmente por meio do emprego de crimes de perigo, à vista da insatisfação apresentada 

no tocante aos delitos de resultado para lidar com essa nova realidade.  

Também contribuem para o reforço deste sentimento a crise do modelo do Estado do 

bem-estar, traduzida na sociedade competitiva e excludente que hoje se vive, com alto índice 

de desemprego e marginalidade, além das migrações, que provocam verdadeiro choque de 

culturas. Esse conjunto de efeitos tem por consequência incrementar a ―criminalidade de rua‖ 

ou ―de massas‖, fazendo com que o próximo seja visto como fonte de riscos
143

. 

A custosa adaptação a sociedades em contínua aceleração e a falta de domínio do 

curso dos acontecimentos; a dificuldade em obter uma autêntica informação fidedigna em 

uma sociedade em que se avolumam informações e a aceleração não só técnica, mas da vida 

são fatores responsáveis pelo irrompimento de uma sensação social de insegurança
144

. 

Outro fator que contribui para a sensação de insegurança é que a interdependência 

social tem lugar em contexto fortemente atomizado, após o desaparecimento das estruturas 

orgânicas de solidariedade mais tradicionais. Segundo JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, 

há um verdadeiro paradoxo nesse particular, à luz da constatação ―de que o incremento da 

interdependência tenha lugar no contexto de uma sociedade de massas na qual se experimenta 

uma ‗dessolidarização‘ estrutural, com o patente retorno ao privado segundo critérios de 

interesse individual‖
145

, tornando-se os indivíduos que a compõem menos solidários e mais 

egoístas. Também a intensa experiência com o mal, particularmente a vivência em tempos de 

guerras entre países e destruição são causas do sentimento de insegurança
146

.  

Isso não significa, contudo, que exista perfeita correspondência entre o aspecto 

objetivo dos riscos e a sua vivência subjetiva, ou seja, nem sempre a sensação de insegurança 

é acompanhada da real produção dos riscos correspondentes, havendo uma expressiva 

sensibilidade ao risco
147

. Grande parte desta hiper-sensibilização ao risco deve-se aos meios 

de comunicação de massa, que são importantes instrumentos de difusão do conhecimento no 

contexto de uma sociedade da informação e globalizada, mas acabam se tornando 

                                                             
142 Ibidem. 
143 Idem, pp. 39-40. 
144 Idem, pp. 41-2. 
145 Idem, p. 44. 
146 Idem, p. 45. 
147 ―Por tal motivo, é mais razoável sustentar que, por múltiplas e diversas causas, a vivência subjetiva dos riscos é 
claramente superior a própria existência objetiva dos mesmos. Expressado de outro modo, existe uma elevadíssima 

‗sensibilidade ao risco‘‖ (Idem, p. 46). 
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responsáveis pela constante aproximação de seu público com a violência
148

, principalmente 

quando esta, tomada como produto a ser consumido por seus destinatários, é explorada em 

seus aspectos mais mórbidos e dramáticos possíveis, tendo por efeito a criação de ―uma 

insegurança subjetiva que não se corresponde com o nível de risco objetivo‖
149

. 

O sentimento de que se está constantemente exposto ao risco e a manutenção da ideia 

de que o corpo social está inseguro e desprotegido da violência são traduzidos por demandas 

punitivas e atuação mais efetiva do Estado, tornando a segurança, em si mesma considerada, 

uma pretensão social a ser tutelada pelo Direito Penal
150

. Em vez de instrumento de contenção 

do arbítrio estatal, eleva-se tão intensamente a segurança como um direito a ser preservado 

pelo Estado que se vindica do Direito Penal a expansão de seu núcleo de proteção, nem que à 

custa do sacrifício das clássicas garantias de limitação do poder de punir obtidas ao longo dos 

tempos isso seja feito
151

.   

O delineamento de um Estado vocacionado à concreção dos direitos sociais básicos, 

voltados à garantia do mínimo vital, que possua como programa político fundamental o 

asseguramento do bem-estar dos indivíduos que o integram tem como resultado a 

configuração de uma sociedade de sujeitos passivos, destinatários das prestações sociais do 

Estado. Desse modo, as classes sociais passivas são aquelas que dependem dos serviços 

públicos e é por meio destes que logram reunir as condições minimamente necessárias para 

uma vivência digna, nelas se incluindo, a título exemplificativo, os desempregados, os 

                                                             
148 Idem, p. 47. WINFRIED HASSEMER também adota tom crítico no tocante ao papel assumido pelos meios de 
comunicação na difusão de notícias relacionadas ao cometimento de crimes. Segundo o autor, a difusão da violência pela 
mídia e o interesse de todos por esse fenômeno fazem com que ela seja onipresente sem que atinja a todos de modo 
particular, tornando-se ―más comunicativa que concreta‖ (El destino de los derechos del cuidadano en el derecho penal 
“eficiente”, p. 50). 
149 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 48. 
150 ―Seja como for, o caso é que, em medida crescente, a segurança se converte em uma pretensão social à qual se supõe que 
o Estado e, em particular, o Direito Penal, devem oferecer uma resposta‖ (Idem, p. 50). A respeito da segurança e da 
importância que assumiu no atual cenário social, ROLAND HEFENDEHL aduz que esta ―se ha convertido en las décadas 
pasadas en un concepto clave de las sociedades occidentales. En ellas ya no se trata preeminentemente del tratamiento de 
problemas y la solución de conflictos, sino de la contención de riesgos reales o aparentes. Para ello se requiere un amplio 
control social anticipado. El Estado interviene crecientemente de forma proactiva y se dota de todas las posibilidades para 
ello por medio de las mencionadas formulaciones vagas e carentes de contenido. Como suele ser habitual, las estructuras de 
bienes jurídicos vagas y los adelantamientos extremos de la punibilidad llegan así a una funesta alianza‖ (De largo aliento: el 

concepto de bien jurídico. O qué ha sucedido desde la aparición del volumen colectivo sobre la teoría del bien jurídico, pp. 
461-2). 
151 ―Assim, pode-se afirmar que, ante os movimentos sociais clássicos de restrição do Direito Penal, aparecem cada vez com 
maior claridade demandas de uma ampliação da proteção penal que ponha fim, ao menos nominalmente, à angústia derivada 
da insegurança. Ao questionar-se essa demanda, nem sequer importa que seja preciso modificar as garantias clássicas do 
Estado de Direito: ao contrário, elas se vêem às vezes tachadas de excessivamente ‗rígidas‘ e se apregoa sua ‗flexibilização‘‖ 
(Ob. cit., p. 51). Tal significa o câmbio do Direito Penal entendido como ―Carta Magna do Delinqüente‖,  de que falava 
LISZT, ao Direito Penal visto como a ―Magna Carta do Cidadão‖, enxergando-se o criminoso como inimigo e fonte de 

riscos. 
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pensionistas e aposentados, todos tendo em comum a capacidade eleitoral ativa, isto é, são 

todos eleitores por excelência
152

. 

Reconhecida a existência de uma sociedade no interior da qual há uma diversidade de 

classes passivas, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ segue seu raciocínio e analisa em que 

medida isso afeta as categorias dogmáticas da ciência penal. Para o autor, assiste-se a uma 

progressiva necessidade de se reduzir as fronteiras do risco permitido
153

, noção típica de 

sociedades que estão em constante desenvolvimento, autorizadora de condutas que – apesar 

de arriscadas – contam com a complacência do Estado, à luz da importância delas ao 

progresso social, visto que relevante agora é a ―sobrevaloração essencial da segurança – ou 

liberdade de não padecer – diante da liberdade (de ação)‖
154

, razão por que se testemunha uma 

restrição progressiva das esferas de atuação arriscada
155

.    

E isso ocorre por haver nesse modelo de sociedade um inconformismo maior com os 

danos acarretados por azar ou em virtude de caso fortuito, porque se tem a compreensão de 

que esses eventos, de alguma maneira, estão relacionados à intervenção de decisões humanas, 

grandemente responsáveis pela produção de riscos na sociedade pós-industrial em que se vive. 

As consequências para o Direito Penal radicam na ampliação dos espaços de imputação 

desses resultados aos indivíduos, transformando-os, portanto, em injusto penal
156

. 

Nesse contexto, entende-se que não existe dano sem que se possa imputá-lo a alguém, 

tampouco vítima que se resigne com a simples notícia de que teve seus direitos atingidos por 

força do azar ou por uma fatalidade. Nesse modelo de sociedade em que se vive e se 

experimenta constantemente o sentimento de insegurança e que se considera o outro como 

fonte de riscos, há, por outro lado, a concepção de uma nova espécie de vítima, aquela que se 

                                                             
152 Idem, p. 52. 
153 De acordo com BLANCA MENDOZA BUERGO, ―el modelo de la sociedad postindustrial del riesgo es radicalmente 
contrapuesta al de la sociedad del desarrollo industrial del S. XIX y primera mitad del XX. Esta última supuso la admisión 
del concepto del riesgo permitido como principio doctrinal interpretativo con el que determinar las fronteras de la 
incriminación y el alcance de las conductas penalmente relevantes, mientras que en la era de los nuevos riesgos, la aversión a 
los mismos y la inseguridad que generan, lleva a la restricción de los ámbitos de riesgo tolerado, por la mayor valoración de  
la seguridad emergiendo como creación teórica el principio contra puesto, esto es, el principio de precaución‖ (Ob. cit., p. 

77). 
154 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 55. 
155 Idem, p. 56. 
156 ―Na sociedade de sujeitos passivos existe também uma resistência psicológica ante a aceitação do caso fortuito, ante a 
admissão da possibilidade de produção de danos por azar. Seguramente, isso tampouco é casual e se relaciona de modo direto 
com a autocompreensão de uma sociedade na qual a maior parte dos perigos, como estivemos indicando, já não pode ser 
concebida sem algum tipo de intermediação de decisões humanas, de natureza ativa ou omissiva. Mas, seja como for, o efeito 
é uma crescente tendência a transformação do Ungluck (acidente fortuito, desgraça) em Unrecht (injusto), o que 

inevitavelmente conduz a uma ampliação do Direito Penal‖ (Idem, pp. 56-7). 
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despoja de qualquer responsabilidade pelos danos por ela sofridos, procurando inculpar a 

terceiros a ocorrência deles
157

.   

O resultado prático e imediato disso tudo é a reconfiguração do modelo de imputação 

jurídico-penal e a sua expansão desmesurada com vistas a concretizar o ideal de confortar as 

expectativas de segurança das vítimas potenciais, adotando-se para esse fim, em larga medida, 

a técnica dos delitos de perigo e o incremento dos delitos de comissão por omissão. Todavia, 

a difícil tarefa de conformar – e acomodar – essa sensação de insegurança que assola o meio 

social em dispositivos penais tem o efeito indesejado de criar uma hiper-responsabilização 

dos potenciais autores de delito, consubstanciando-se esse quadro numa hiper-criminalização 

e na sujeição de um grande número de pessoas ao jugo do sistema punitivo, destituindo a 

legislação penal de eficácia e dotando-a de conteúdo meramente simbólico
158

. 

Correlato a esse fenômeno, a identificação da maioria dos indivíduos com a vítima do 

delito figura como mais um fator que contribui e legitima esse processo de expansão do 

Direito Penal, pois a dependência estatal e a perda do domínio e do sentimento de segurança, 

próprios de uma sociedade em que há grandes parcelas de classes passivas, são acompanhadas 

de demandas punitivas, o que se traduz numa viragem metodológica significativa para o 

Direito Penal: de instrumento de defesa do cidadão frente ao Estado passa a constituir a 

Magna Carta da vítima, contrariamente aos postulados fixados por FRANZ VON LISZT
159

. 

Essas circunstâncias repercutem no âmbito jurídico-penal e afetam entendimentos 

sólidos e tradicionais conexionados a institutos fortemente ligados à limitação do Estado na 

esfera de liberdade do indivíduo. O princípio da legalidade, por exemplo, contemporâneo ao 

surgimento do Direito Penal tal como hoje se o entende, sofre os influxos de uma sociedade 

marcada pela insegurança. A interpretação restritiva e a redução teleológica dos tipos penais e 

                                                             
157 ―A sensação de insegurança se soma, pois, em nosso modelo social, a existência de um protótipo de vítima que não 
assume a possibilidade de que o fato que sofreu derive de uma „culpa sua‟ ou que, simplesmente, corresponda ao azar. 
Parte-se do axioma de que sempre há de existir um terceiro responsável a quem imputar o fato e suas conseqüências, 
patrimoniais e/ou penais‖ (Idem, p. 59). 
158 ―O que ocorre é que, em uma sociedade de contatos anônimos, os meios de asseguramento cognitivo das vítimas 
potenciais são, simplesmente, impraticáveis, o que sem dúvida explica – entre outros fatores, já antes mencionados – a 
irrefreável tendência à tipificação de delitos de perigo. Mas, vejamos, a impossibilidade jurídico-penal ou processual de 
traduzir, em muitas ocasiões, tal percepção de insegurança – ou a sensação de que já não é a mera causalidade que determina 

a sujeição de alguém aos efeitos de um ilícito penal –, sentida pelo sujeito passivo em um critério efetivo de hiper-
responsabilização do sujeito ativo, pode propiciar ainda mais a conformação de uma legislação simbólica‖ (Idem, p. 63). 
159 Idem, pp. 64-5. Essa constatação não foi olvidada por WINFRIED HASSEMER em suas considerações a respeito do 
desenvolvimento do Direito Penal face às novas formas de criminalidade. Em conformidade com o pensamento do autor, que 
guarda semelhança com a linha de raciocinio feita por JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, ―en el discurso político criminal, 
sin embargo, el acusado (o quizá en forma más general: el ciudadano) ha sido marginado en beneficio de consideraciones y 
argumentos que se pronuncian a favor de una más efectiva protección de la víctima, este discurso es amigable con la 
criminalización. El paradigma del ‗auxilio al autor (mal socializado)‘ fue reemplazado por el paradigma de la ‗protección de 

la víctima inocente de la criminalidad‘‖ (El Derecho penal en los tiempos de las modernas formas de criminalidad, p. 17). 
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o procedimento de ampliar analogicamente as atenuantes e as causas de justificação, 

consectários de um princípio de garantia estabelecido em favor do indivíduo frente ao Estado, 

são criticados por representarem tratamentos benevolentes à custa do ideário da segurança 

social. A pena, por sua vez, é vista como uma compensação psicológica fixada em favor da 

vítima, visando à superação dos traumas causados pela prática criminosa, isto é, 

consubstancia um ato de solidariedade do corpo social com a vítima, exercendo essa função 

apenas a prisão e a multa
160

. 

Importa considerar que essa política criminal intervencionista, cujo apoio popular 

antes era adstrito a determinados setores da sociedade, é agora perspectivada por amplas 

camadas sociais, que entendem necessário o recurso ao Direito Penal para fazer frente, em 

especial, à criminalidade dos poderosos
161

, deixada de lado pelos legisladores do passado. 

Deveras, a comunidade despertou para os nefastos efeitos causados pela criminalidade dos 

powerful, tão perniciosa e difusa, que se mostra apta igualmente a corroborar a sensação de 

insegurança social causada pelos powerless.  

Portanto, na atualidade, a discussão sobre o Direito Penal e as respectivas pautas de 

criminalização desloca-se do eixo dos despossuídos para os poderosos
162

. Todavia, grande 

parte da criminalidade verificada nos tempos que correm segue pertencendo aos excluídos, 

sob o risco de as medidas adotadas no terreno da criminalidade dos poderosos, sobretudo as 

ligadas às regras de flexibilização de garantias, serem espalhadas também para a 

criminalidade geral
163

. 

                                                             
160 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 68. 
161 Nesse sentido, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ aduz o seguinte: ―E a nova política criminal intervencionista e 
expansiva recebe as boas-vindas de muitos setores sociais antes reticentes ao Direito Penal, que agora acolhem como uma 
espécie de reação contra a criminalidade dos poderosos‖ (Idem, pp. 68-9). De fato, a política criminal moderna, caracterizada 
pela criação de novos tipos penais e a agravação das penas de alguns já existentes, e pela autorização legal do uso de uma 
série de técnicas investigatórias, tem obtido espaço contando com forte aprovação popular. Os indivíduos têm preferido 
minorar seus espaços de liberdade e o respeito aos direitos fundamentais de que são titulares em troca do oferecimento estatal 

de maior segurança. É por essa razão que o paradigma da prevenção se fixou como marco da política criminal da atualidade. 
Segundo WINFRIED HASSEMER, ―del Derecho penal se espera, sobre todo, efectividad en la protección de los bienes 
jurídicos y en la producción de seguridad frente a los derechos fundamentales en peligro (…). También aquí la discusión 
sobre la existencia o sobre la introducción de un ‗Derecho penal de enemigo‘ (una discusión, que según mi valoración gira 
alrededor del tema de los límites del Derecho penal) es una prueba más de que el Estado, con la aprobación del ciudadano, va 
a introducir siempre instrumentos más agudos contra situaciones amenazantes‖ (Ob. cit., p. 20). 
162 Aproxima-se do conteúdo dessa causa de expansão do Direito Penal, em lição que será retomada quando se estiver a falar 
dos bens jurídicos coletivos, a proposta de BERND SCHÜNEMANN de mudança de um Direito Penal de classe baixa para 

um Direito Penal de classe alta como resposta às ameaças típicas da sociedade industrial pós-moderna, dirigindo-o mais à 
censura de comportamentos altamente lesivos, próprios das novas formas de criminalidade, delas fazendo parte os delitos 
contra o meio ambiente, que à punição de condutas menos ofensivas socialmente: ―Por eso, no sería el abandono, sino el 
perfeccionamiento del cambio de tendencia del Derecho Penal de la clase baja al Derecho Penal de clase alta el único medio 
apropiado para la defensa efectiva ante las amenazas específicas de la sociedad industrial postmoderna‖ (Del Derecho Penal 
de la clase baja al derecho penal de la clase alta, pp. 39-40). 
163 ―Com efeito, aqui e agora, continua sendo possível afirmar que os 80% da criminalidade (ao menos, da definida como tal 
e perseguida) permanecem manifestando-se como criminalidade dos marginalizados (lowerclass crime), de modo que se 

corre o risco de tomar a parte (menor, mas muito difundida pelos meios de comunicação) pelo todo. Daí que a aposta, que 



58 
 

Feitas as considerações precedentes, verifica-se que não se dilucidou a razão de se 

transferir exclusivamente ao Direito Penal a tutela dos novos bens jurídicos como forma de 

prover os reclamos sociais ao redor da questão da insegurança. Instrumentos diversos de 

tutela poderiam ser utilizados, alguns até de natureza extrajurídica, para o enfrentamento do 

problema, de maneira que se impõe o questionamento seguinte: por que então se valer do 

Direito Penal? A resposta a essa indagação aponta para o sentimento de descrédito de outras 

instâncias de proteção, como a ética social, o Direito Civil e o Direito Administrativo. 

Em conformidade com a doutrina de JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, a falta de 

consenso social relativamente aos contornos de uma ética comum fracassa o intento de 

conhecer previamente a conduta alheia, tornando-se inconsistentes os critérios reguladores 

que apartam o que é bom do que é maléfico, diminuindo a importância destes como instâncias 

de moralização
164

. Isso torna muito difícil a censura social de comportamentos desviantes, 

razão que explica a indispensabilidade da substituição das normas sociais pelas penais
165

.  

No que ao Direito Civil toca, o que poderia exercer a função contentora dos novos 

riscos é questionada, pois assiste-se à progressiva adoção da responsabilidade objetiva do 

causador do dano, por um lado, e é sensível à configuração do modelo de seguro
166

, por outro 

                                                                                                                                                                                              
parece decidida, por uma expansão do Direito Penal, que conglobe a relativização dos princípios de garantia e regras de 
imputação no âmbito da criminalidade dos poderosos, sendo criticável em si mesma, pode incorrer ademais no erro adicional 
de repercutir sobre a criminalidade em geral, incluída a dos powerless‖ (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 70). 
Acerca do deslocamento referido no texto, corrobora essa linha de entendimento ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA: ―Pero 
esta politica criminal no pasa de ser uma mera reivinciadición. En otras palabras, la amenaza de esta posible política criminal, 

estos poderosos no parecen ni siquiera percebirla como probable, por lo que no ejercen ningún tipo de presión, aun teniendo 
vías para ello, con el fin de parar o detener el proceso expansivo, porque sencillamente el Derecho penal en este ámbito no 
sigue esta línea. La intervención penal sigue centrada en los marginados, quienes son finalmente los destinatarios de las 
modificaciones penales en aras a facilitar la persecución de los delitos‖ (La seguridad como fundamento de la deriva del 
derecho penal postmoderno, p. 324).  
164 Idem, p. 75. 
165 Idem, p. 76. Em sentido próximo, WINFRIED HASSEMER vai dizer que no contexto presente há a constatação do 
fenômeno da ―erosão das normas sociais‖. Por meio desta expressão, quer-se explicitar a diminuição das expectativas 
normativas, estruturantes e asseguradoras de nossa cotidianidade, e que são responsáveis por garantir uma melhor 

convivência entre os indivíduos. A migração de pessoas e a introdução de novos padrões normativos, culturais e sociais que 
esse fenômeno implica, muitos deles conflitivos com os adotados em uma determinada localidade, e o fortalecimento de 
padrões de comportamento alternativos ou peculiares a subculturas são fatores que contribuíram para a erosão referida, 
tornando menos confiável e mais complexa e difícil nossa cotidianidade (Ob. cit., pp. 21-2). Por essa razão, ―la erosión de 
normas sociales clama, a veces, para que el Estado asuma el plan de sustituir o proteger las normas que empiezan a 
desvanecerse o debilitarse‖ (Ibidem).  
166 Todavia, há quem, como ULRICH BECK, suavize a importância do contrato de seguro para minimizar os nefastos efeitos 
dos riscos modernos, porque muitos destes riscos têm aptidão para destruir a vida na Terra, tornando-se inócua a realização 

desses pactos contratuais: ―Expresándolo de forma más precisa, los megapeligros nucleares, químicos, genéticos y ecológicos 
invalidan los cuatro pilares del cálculo de riesgos. En primer lugar, uno se enfrenta aquí al daño global, muchas veces 
irreparable y que ya no es posible limitar; falla, por tanto, el concepto de indemnización monetaria. En segundo lugar, las 
medidas paliativas cautelares se excluyen del peor accidente imaginable en el caso de peligros fatales; falla, por tanto, el 
concepto de seguridad del control anticipativo de los resultados. En tercer lugar, el ‗accidente‘ pierde su delimitación en el 
tiempo y en el espacio, y con ello su significado. (…) Lo que esto implica es la abolición de los estándares de normalidad, de 
los procedimientos de evaluación y, por tanto, de la base del cálculo de los peligros; se comparan entidades incomparables y 
el cálculo se convierte en ofuscación‖ (De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo: cuestiones de supervivencia, 

estructura social e ilustración ecológica, p. 84). Assim, o autor afirma que ―la sociedad del riesgo residual se ha convertido 
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lado, responsável pela diminuição do grau de atenção do causador do dano, pela redução da 

eficácia preventiva do sistema de sanções afeto à responsabilidade civil e pela tendência de 

compensar financeiramente as vítimas em valores aquém da magnitude do dano suportado
167

, 

fragilizando o potencial do Direito Civil de servir como instância digna de prevenção às novas 

formas de ofensa a direitos alheios
168

. 

Por fim, segundo JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, o Direito Administrativo é 

rejeitado para auxiliar na proteção dos novos bens jurídicos, porque esse ramo do 

ordenamento jurídico é articulado não só em obediência a critérios de legalidade, senão 

também – e em grande medida – a pautas de oportunidade e conveniência, conferindo certa 

imprevisibilidade às decisões administrativas, que acabam por depender de influências 

regionais, políticas, sociais e culturais para o aperfeiçoamento do ato administrativo. A 

burocratização da máquina estatal e problemas relacionados à corrupção também impõem 

entraves ao Direito Administrativo de exercer papel relevante de instância de proteção dos 

novos bens jurídicos
169

.   

Desprezadas outras formas de tutela como coadjuvantes na tarefa de reduzir a 

sensação social de insegurança diante dos novos riscos, desenha-se um quadro desanimador, 

já que se promove uma expansão significativa do Direito Penal ao utilizá-lo como único 

instrumento eficaz de pedagogia político-social e como mecanismo de socialização
170

. Em 

                                                                                                                                                                                              
en una sociedad no asegurada, en la que, de forma paradójica, la protección disminuye a medida que aumenta el peligro‖ 
(Idem, p. 83). 
167 ―Assim, por um lado, se o dano está segurado, é quase inevitável que diminuam os níveis de diligência do agente, pois a 
seguradora responderá pelo montante da indenização, sendo sua repercussão individual, na pior das hipóteses, a 
correspondente a um aumento geral de valores de prêmios de seguro. Logo, o modelo de seguro tem como conseqüência um 
decréscimo da eficácia preventiva que o direito de responsabilidade civil por danos poderia ter em relação a condutas 
individuais danosas. Por outro lado, o modelo de seguro tende a configurar montantes padronizados de indenização que se 
afastam mais e mais do objetivo de garantir aos sujeitos passivos uma compensação, se não integral (cuja própria 
possibilidade prática é questionável), ao menos minimamente próxima a isso‖ (Ob. cit., p. 78).    
168 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS tem a convicção de que quase nada se pode esperar da tutela civil, submetida que está a 
um estrito ―princípio do pedido‖. O autor evidencia sua desesperança em dita tutela através do seguinte exemplo: ―Se, dentro 

de 20 ou 30 anos, se verificarem danos civilmente avaliáveis no corpo ou na saúde de certas pessoas, comprovadamente (!) 
imputáveis a manipulações genéticas que hoje se operam sobre cereais, quem possuirá legitmidade (e contra quem?) para 
intentar uma acção de responsabilidade minimamente destinada ao sucesso? E ainda que a possua: constitui esta uma via 
razoavelmente eficaz de defesa da humanidade perante o risco pressuposto que pode advir da manipulação genética?‖ (O 
Direito Penal entre a “sociedade industrial” e a “sociedade de risco”, p. 50).   
169 Ob. cit., p. 79.  
170 O Direito Penal converte-se em um mecanismo de internalização dos valores presentes na sociedade, justificando-se com 
base na prevenção geral positiva a tarefa de pedagogia social que se requer desse ramo do ordenamento jurídico. Esse 

entendimento não está imune a críticas, pois pretende remodelar personalidades e, em razão disso, fere a autonomia da 
vontade dos indivíduos. A propósito dessa questão, a advertência de LUÍS GRECO: ―Atribui-se ao direito penal uma ‗missão 
de guia ético-social‘, não se querendo dispensá-lo nem mesmo na hipótese de uma total ineficiência instrumental (isto é, 
preventivo-geral-negativa), porque o direito penal contribuiria para a internalização de valores na sociedade e o seu recuo 
poderia ser compreendido como a falsa mensagem de que os novos bens protegidos não são importantes ou merecedores de 
respeito. A meu ver, o uso da prevenção geral positiva para fundamentar uma punição é bastante problemático, porque a essa 
teoria se aplicam todas as objeções que já de há muito se dirigem contra a legitimidade de uma ressocialização contra a 
vontade do afetado – com a agravante de que, no caso da prevenção geral positiva, quem está sendo reeducado não é uma 

única pessoa, e sim a população como um todo‖. (...) Creio, portanto, que é preferível dispensar a prevenção geral positiva 
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boa parte, trata-se de expansão desarrazoada, tendo em vista que se transfere ao Direito Penal 

uma responsabilidade maior que a sua capacidade de funcionamento permite executar
171

.   

De fato, muitos dos problemas sociais contemporâneos são altamente complexos e 

neles estão inseridos fenômenos distintos, os quais convergem para uma tomada de resoluções 

de caráter global, isto é, de pouco adianta o uso do sistema punitivo, conhecido por sua 

atuação individual, concreta e excepcional, para lidar com essa nova realidade, como destaca 

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ: 

 
Pois ocorrem fenômenos (os chamados ‗macroproblemas‘: grandes questões 

sociopolíticas) cujo caráter macroscópico, estrutural ou sistêmico faz com 

que – e ainda que se possa identificar neles uma natureza globalmente 
‗criminal‘ – o Direito Penal não se constitua – então conceitualmente – no 

mecanismo adequado para uma abordagem razoavelmente satisfatória dos 

mesmos. O debate acerca da Zukunftssicherung, isto é, da atribuição ao 
Direito Penal da responsabilidade de proteger os interesses fundamentais das 

gerações futuras sobre a Terra, é um exemplo suficientemente ilustrativo a 

esse respeito
172

. 

 

Dessa maneira, fica a intervenção do Estado na esfera de liberdade dos indivíduos 

condicionada à insuficiência das outras instâncias de controle, como dita o princípio da 

subsidiariedade. Em lugar de serem simplesmente desprezadas, impõe-se o prestígio e a 

concessão de ferramentas úteis ao desenvolvimento dos processos de reação ao dano de tais 

instâncias, a fim de que o Direito Penal cumpra sua verdadeira missão, subsidiária e eficaz, de 

tutela de bens jurídicos, deixando a tarefa de gestão de riscos globais e complexos a cargo dos 

órgãos administrativos competentes. 

Outro aspecto relacionado ao processo de expansão do Direito Penal é o surgimento 

dos gestores atípicos da moral. Tal expressão designa, essencialmente, o comportamento de 

integrantes da criminologia de esquerda, corpo doutrinário que passa a enxergar nas pessoas 

integrantes dos setores sociais inferiores a condição de vítimas, concedendo a elas, também, a 

titularidade de bens jurídicos – individuais e coletivos. Por esse motivo, aos novos gestores da 

                                                                                                                                                                                              
como justificativa da pena. Essa forma de prevenção é uma tarefa de pedagogia social, que deve ser cumprida com meios 
diversos da coerção penal‖ (Modernização do Direito Penal, bens jurídicos coletivos e crimes de perigo abstrato, pp. 56-7).  
171 Ob. cit., p. 79. 
172 Idem, p. 80. Parecida é a posição sustentada por ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA, para quem ―asistimos a la 
transformación del Derecho penal, entendido como protector del ciudadano, en un instrumento flexible de intervención del 
Estado, que pretende prevenir las situaciones de peligro estructural. Ante esta situación, sin embargo, conviene tener presente 
que el Derecho penal no surge como instrumento de la política estructural proactiva, sino que es reactivo y orientado a la 
responsabilidad individual. El Derecho penal, desde esta óptica no puede lograr la prevención del injusto estructural, sino 
sólo la manifestación del derecho intersubjetivo. De ahí que sea un deber importante y vital de la política y la sociedad 
desarrollar nuevas formas de organización de responsabilidad, es decir, desarrollar nuevas firmas de autorregulación social en 

lugar del Derecho penal‖ (Ob. cit., p. 319). 
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moral coletiva é concedido espaço e voz no processo de criminalização, rechaçando a 

tradicional ideia de que unicamente os burgueses conservadores são os responsáveis pelos 

contornos da moral dominante
173

.    

Com efeito, diante dessa constatação, rui a convicção – de há muito sustentada – de 

constituir o Direito Penal instrumento de opressão de que se valem os poderosos contra os 

desvalidos. Ao contrário, o que pretendem os representantes da criminologia crítica é reverter 

esse panorama, fazendo com que sejam adotadas medidas repressivas contra os poderosos
174

. 

Isso implica em maiores demandas de criminalização, visando à tutela dos interesses 

peculiares a cada grupo envolvido, que entende ser adequado e legítimo o uso do Direito 

Penal para reparar as injustiças que amiúde sofrem.  

Ressalte-se, entretanto, que, se essa realidade reforça o princípio democrático, é certo 

que a ampliação excessiva do Direito Penal mostra-se não raro inadequada e 

contraproducente, em especial quando quer censurar condutas que sequer transcendem o 

âmbito da individualidade de seu autor, ou que transgridam apenas uma específica ética. Sem 

dúvida, essas criminalizações fazem frutificar no seio do Direito Penal uma legislação de 

cunho meramente simbólico, inapta a produzir reais efeitos práticos. 

A identificação de representantes da direita com discursos caracterizados pelo 

recrudescimento penal e de representantes da esquerda com propostas tendentes a diminuir a 

intervenção penal marcou por grande período as discussões político-criminais do continente 

europeu. A mudança ocorre, porém, com a apropriação do discurso da segurança por parte do 

partido social-democrata europeu, cuja atitude passa a ser de se socorrer do Direito Penal para 

a proteção dos mais débeis
175

.    

Os bens tradicionalmente tutelados pela legislação penal, imbricados a interesses 

diretamente reconduzíveis à esfera jurídica dos indivíduos, são acomodados com a proteção 

de novos valores, cujo merecimento é resultante da pluralidade democrática reconhecida aos 

diversos grupos de interesses, como os direitos das mulheres, a proteção do meio ambiente, os 

                                                             
173 ―Se os tais ‗gestores‘ vinham sendo tradicionalmente determinados estamentos burgueses conservadores, hoje adquirem 
tanta ou mais relevância em tal papel as associações ecologistas, feministas, de consumidores, de vizinhos (contra a 

propaganda de ideologias violentas), antidiscriminatórias (contra ideologias racistas ou sexistas, por exemplo), ou, em geral, 
as organizações não governamentais (ONGs) que protestam contra a violação de direitos humanos em outra parte do mundo‖ 
(Ob. cit., pp. 81-2). 
174 O pensamento dessa corrente doutrinária – a criminologia crítica – será retomado no quarto e último capítulo do trabalho. 
175 Idem, p. 85. O autor expõe, na mesma página, a posição do parlamento britânico ante a questão: ―(...) enquanto os ricos 
habitam em bairros tranqüilos com segurança privada, a delinqüência das ruas ameaça principalmente as pessoas mais 
humildes que vivem nos bairros perigosos‖. O ideal da segurança foi abertamente assumido por Straw, Ministro do Interior e 
Justiça daquele país, pertencente ao partido dos trabalhadores, que se mostrou favorável aos postulados da ‗tolerância zero‘ 

no tocante ao Direito Penal Juvenil‖.     
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interesses das minorias e os delitos econômicos. De certa forma, isso ocorreu por força da 

esquerda política, que assume postura contraditória com relação ao fenômeno punitivo. 

Deveras, ao mesmo tempo em que reclama o recurso ao Direito Penal para tutela de 

seus interesses, a esquerda política sempre esteve associada à ideologia que se apoia na visão 

de que o Direito Penal atua desigualmente em uma sociedade marcadamente desigual, 

travando-se verdadeira luta de classes no atuar desse meio de controle social. Tem-se, 

portanto, de um lado, o reclamo à incidência mais intensa e vigorosa do fenômeno punitivo 

contra os poderosos, e, de outro, a limitação ou mesmo exclusão contra os marginalizados, os 

quais deveriam ser beneficiados com políticas sociais.     

À pretensão de ampliar os braços do Direito Penal para atingir os poderosos, inclusive 

com medidas contrárias ao Estado de Direito, justificadas com base na ineficiência dos 

clássicos instrumentos de repressão ao delito, deve se seguir a tomada de consciência de que 

tais medidas podem contaminar todo o ordenamento jurídico-penal.  

A requerida mudança das regras do jogo como meio facilitador da perseguição dos 

crimes cometidos pelos poderosos, como a diminuição das exigências relativas à 

responsabilidade individual, o desprezo à presunção de inocência, o adiantamento das 

barreiras punitivas, a criação de meios de provas especiais, entre outros, traz consigo o risco 

de que atinjam igualmente os acusados de sempre, isto é, os marginalizados socialmente.   

Como antes anunciado, os princípios clássicos do Direito Penal são solapados, porque 

vistos como empecilhos à efetivação da justiça por uma sociedade dominada pelo medo e pela 

insegurança, sentimentos que são canalizados em demandas punitivas, de maneira que os 

valores da verdade e da justiça no cotidiano jurídico-forense tornam-se cada vez mais 

distantes, e esses valores até mesmo constituem, para alguns, autênticos obstáculos à gestão 

eficiente da segurança pública, tendo lugar, nesse contexto, um modelo de justiça 

negociada
176

.  

                                                             
176 ―Diante do modelo de justiça penal clássico surgem, assim, modelos de justiça negociada, nos quais a verdade e a justiça 
ocupam, quando muito, um segundo plano. (...) O Direito Penal aparece, assim, sobretudo, como mecanismo de gestão 

eficiente de determinados problemas, sem conexão alguma com valores‖ (Idem, pp. 90-1). Incisivo a esse respeito, apontando 
ser um problema relacionado à saturação do sistema penal, WINFRIED HASSEMER aduz que ―‗acordo‘ ou também 
‗conciliação‘ no processo penal são eufemismos que presumivelmente designam a reação do processo penal à sua saturação. 
Esta saturação deve ser creditada à específica hipertrofia do Direito penal material, pelo que também ela é um problema 
‗moderno‘. Não é por mera coincidência que precisamente as matérias penais ‗modernas‘ – ambiente, drogas e sistema 
econômico – são apontadas pela doutrina como os campos mais apropriados para a realização de acordo ou conciliação‖ 
(História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra, p. 64). Ele arremata em tom crítico e fecha essa questão dizendo 
que ―os acordos desformalizam o processo penal, abreviam-no, barateiam-no e expandem a capacidade da justiça penal de 

processar maior número de casos‖ (Idem, p. 65). 
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Considerado o Direito Penal competente para a gestão da luta contra a criminalidade, e 

constatado que, não obstante o alargamento do âmbito de incidência desse ramo do 

ordenamento jurídico, o setor público mantém-se inerte e sinaliza que não tem condições de 

acompanhar esse fenômeno expansivo, surgem concepções doutrinárias que defendem a 

privatização dos conflitos delitivos, dos presídios e das polícias. As proposições têm em 

comum ―a desconfiança perante o público e o formalizado e sua conseqüente 

deslegitimação‖
177

. 

Todavia, é de se destacar que essas propostas não escapam à crítica advinda da 

fundamentação político-criminal contida nos princípios penais de cunho liberal. Deveras, o 

caráter público-formal, a legalidade e a imparcialidade são conquistas do Direito Penal 

obtidas ao longo dos tempos que vão de encontro aos fenômenos referidos. Nesse particular, 

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ enfrenta a questão sob a perspectiva da capacidade 

preventiva do sistema. De acordo com o autor, o modelo público de Direito Penal encontra-se 

provavelmente no limite de sua eficácia preventivo-integradora, e assim se manterá caso 

permaneça público e formalizado, mantendo o Poder Judiciário certo distanciamento das 

tensões sociais e respeitando princípios gerais que impeçam uma sua aplicação arbitrária
178

.  

 

2.3. Aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo 

 

O processo de expansão descrito implicou em alargar o objeto de proteção do Direito 

Penal, confundindo-o, em grande medida, com o Direito Administrativo, porque pretende-se a 

ele atribuir a gestão eficiente dos novos riscos e dele se exige a garantia normativa de 

demandas sociais relativas à segurança. A proximidade entre os dois ramos do ordenamento 

jurídico é tão intensa que se fala em uma administrativização do Direito Penal. Constatada 

essa transformação do Direito Penal, segue-se daí a dificuldade de separá-lo dos demais 

instrumentos de tutela e de delinear os caracteres que contribuem à identificação e 

particularização do ilícito penal.  

                                                             
177 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 92. 
178 Idem, pp. 93-4. Nesse trecho da obra já é possível deduzir que o autor parece não ser contrário ao abrigo, no seio do 
Direito Penal, das novas espécies delitivas oriundas do processo de expansão referido nesse capítulo, embora advogue um 
direito penal de segunda velocidade como solução a esse inchaço do sistema punitivo. A respeito desta solução e das 
consequências que acarreta à distribuição das penas privativas e não privativas de liberdade conforme se esteja diante de uma 

ou de outra velocidade penal, ver o sexto capítulo da segunda edição da obra A expansão do Direito Penal. 
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Nesse contexto, a discussão relativa aos limites entre o Direito Administrativo e o 

Direito Penal ganha novos ares e renova-se com a política criminal moderna
179

. O renovar da 

discussão expressa que não é nova a questão ora debatida e ela já teve lugar no passado
180

, 

principalmente quando, sob a luz dos ideais que informaram o movimento iluminista, 

estabeleceu-se o princípio da legalidade
181

, verdadeiro paradigma do Direito Penal moderno, 

imortalizado nas expressões latinas nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine e nullum 

crimem sine poena legali, de autoria de FEUERBECH
182

, como limite e barreira 

intransponível do poder de punir, e, pouco tempo depois, exigiu-se um Estado interventor, 

cumpridor de políticas sociais e dotado de amplas prerrogativas, incluindo as de natureza 

penal, para executar suas tarefas, expandindo significativamente o núcleo de proteção do 

Direito Penal, ou, de forma breve, hipertrofiando-o. 

A questão da diferenciação entre o ilícito penal e o ilícito administrativo – antes da 

tensão entre os princípios de um Estado de cariz Liberal e as demandas próprias de um Estado 

Social – era inexistente, porque não havia como proceder à distinção entre Direito Penal e 

Direito Administrativo, visto que no Estado de Polícia a atuação administrativa não arrancava 

da ordem legal sua fonte de legitimação. A Administração Pública adotava 

indiscriminadamente os instrumentos coercitivos de que dispunha para o fim de realizar seus 

interesses, de maneira que não havia limitação formal ao uso do poder.    

Todavia, com o advento da Revolução Francesa e a emergência do Estado de Direito 

as atividades da Administração passam a ser delimitadas legalmente, só podendo o agente 

público agir por meio de regras permissivas expressas. Se, de um lado, confere-se ao Direito 

Penal a missão de punir condutas contrárias a direitos subjetivos individuais, de outro, 

compete à Administração a tutela preventiva desses direitos contra ações perigosas. Ao lado 

                                                             
179 No capítulo seguinte serão abordadas as relações do Direito Penal com o Direito Administrativo no campo do 

enquadramento típico das criminalizações ambientais. Também nesse ponto a política criminal moderna remodelou o 
relacionamento entre as duas normatividades, estreitando-o de uma maneira tão forte que – embora não se fale de uma 
confusão entre as duas regulações jurídicas – se deixe à míngua a visibilidade do ilícito penal, dependente para sua 
configuração do desrespeito a normas ditadas pela Administração.  
180 Pode-se localizar a questão da distinção entre os ilícitos, remotamente, na antiga discussão entre os delicta in se e os 
delicta mere prohibita. De acordo com AUGUSTO SILVA DIAS, ―a distinção se agudizou por força da actual expansão do 
Direito Penal numa dupla direcção: a contenção das ameaças para bens fundamentais das pessoas provocadas pela dinâmica 
da sociedade do risco e a correcção de disfuncionalidades económicas e sociais, ambos os processos desencadeados pelo 

desenvolvimento da tendência expansiva dos mecanismos sistémicos que regulam a actividade económica‖ (Ob. cit., p. 565). 
181 Associando o surgimento do princípio da legalidade aos ideais iluministas, a doutrina de ANDREI ZENKNER 
SCHMIDT: ―O certo é que as bases do princípio da legalidade, nos moldes hoje em vigor, encontram-se arraigadas ao 
pensamento iluminista oriundo, principalmente, do século XVII. Nessa época é que surge a idéia de expressão determinante 
da lei contra a arbitrariedade estatal ‗irracional‘, assim como o postulado dos direitos naturais e invioláveis da pessoa em 
relação à sua liberdade, limitando-se, em decorrência disso, a tarefa do Estado à proteção do Direito e na exigência de dar 
segurança e certeza ao Direito em benefício de uma burguesia que ganhava progressivamente influência‖ (O princípio da 
legalidade penal no Estado Democrático de Direito. p. 137). 
182 Idem, p. 138. 
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do Direito Penal tradicional, surge um Direito Penal policial, cuja finalidade de destaque é a 

proteção antecipada de perigos, ―visando a protecção não de direitos subjetivos determinados, 

mas de uma série mais ou menos indeterminada de perigos de violação daqueles direitos‖
183

.                  

Depois disso, o liberalismo social e o crescimento do atuar administrativo do Estado 

provocaram uma notória hipertrofia do Direito Penal
184

, o qual, para o alcance das finalidades 

estatais, impôs novas criminalizações. À Administração é disponibilizado amplo círculo de 

prerrogativas, notadamente de natureza coercitiva, com vistas à execução das novas tarefas 

impostas ao Estado. Para dar efetividade ao atuar da Administração e fazer cumprir fielmente 

as políticas sociais, o legislador cada vez mais apela à utilização das sanções criminais e nelas 

enxerga um poderoso instrumento de reforço de vigência às ordenações administrativas.  

Há um entrelaçamento, pois, entre Direito Penal e Direito Administrativo, do que 

redundou um novo quadro normativo-penal, caracterizado pela aplicação de penas a 

comportamentos desobedientes à Administração. O Direito Penal passa a ser constituído por 

seu núcleo tradicional e por um setor acessório ou secundário, também chamado de Direito 

Penal Administrativo
185

.         

Não há como deixar de ver que o problema na atualidade guarda coincidência com o 

percorrer histórico referido, em decorrência do atendimento de exigências próprias do 

moderno Sozialstaatprinzip, responsáveis pela administrativização do Direito Penal e por sua 

consequente hipertrofia
186

, reafirmando a assertiva que ―a história do direito penal é também a 

história de constantes e sucessivos movimentos de neocriminalização‖
187

.  

Por outro lado, paralelamente à proposta de criação deste novo ramo da ciência penal, 

há os que veemente defendem postura diversa da adoção de um Direito Penal Administrativo, 

pois neste estariam condensados ilícitos de cunho meramente administrativo, que deveriam 

ser remetidos ao Direito Administrativo sancionador ou contra-ordenacional. Quer porque 

despidos de ofensividade, quer por não representarem uma ofensa a um bem jurídico de 

                                                             
183 DIAS, Jorge de Figueiredo, Para uma dogmática do direito penal secundário, p. 15. 
184 Sobre o assunto, a doutrina de JOSÉ CEREZO MIR: ―Com o advento do liberalismo social no final do século passado e o 
crescimento constante da atividade administrativa do Estado, o problema da distinção entre o ilícito administrativo e o penal  

adquiriu uma importância cada vez maior. O Estado não podia renunciar aos meios coativos para impor a realização de sua 
atividade administrativa. Com isso, surgia, todavia, o perigo de uma hipertrofia do Direito Penal‖ (Sanções penais e 
administrativas no Direito Espanhol, p. 27). 
185 DIAS, Jorge de Figueiredo, ob. cit., p. 16. 
186 ―De modo muito particular, com o Sozialstaatprinzip, cuja influência começou a fazer-se sentir apenas recentemente sobre 
a política criminal, por volta da metade deste século, o que se pôde notar – em síntese – foi, exatamente, que tendia a colmar 
um certo fenômeno de ‗administrativização‘ do direito penal‖ (PALAZZO, Francesco Carlo, ob. cit., p. 26). 
187 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa, Criminologia: o homem delinquente e a sociedade 

criminógena, p. 434.  
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magnitude e dignidade penal, quer, ainda, pela invocação do princípio da subsidiariedade, 

entende-se que as infrações administrativas têm de pertencer a ramo jurídico diverso do 

Direito Penal, limitando este, porque estigmatizante e cerceador de direitos fundamentais às 

condutas que verdadeiramente constituam um ilícito penal.   

Argumenta-se que, fosse de outro modo, a censura penal que se fundasse unicamente 

na contrariedade à regulação normativa teria o efeito de autorizar o legislador ordinário a 

utilizar o Direito Penal como instrumento de governo, visando não à proteção de bens 

jurídicos, mas apenas ao resguardo de funções estatais, descaracterizando em absoluto o 

modelo da teoria do crime como ofensa a bens jurídicos, já que a infração penal bastar-se-ia 

com a simples desobediência ao comando administrativo
188

.    

Por essa razão, é repleta de relevância a questão relativa aos contornos dos ilícitos 

penal e administrativo, cujo deslinde torna possível tomar posições em vista da possibilidade 

de ampliação do Direito Penal a novas criminalizações, máxime às destinadas a tutelar bens 

jurídicos coletivos, ou da transferência destas ao Direito Administrativo sancionador, 

fortalecendo seus mecanismos de controle
189

.  

Dessa maneira, a aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo e em 

particular o intento de destinar o primeiro a resolver problemas tradicionalmente afetos ao 

segundo conduziu à Administrativização do Direito Penal
190

. Põe-se agora a verificar se, 

como, e em que medida é possível a tutela penal de bens jurídico-penais coletivos.  

 

                                                             
188 Bem explicita esse ponto de vista GUILHERME GOUVÊA FIGUEIREDO: ―De resto, ao tomar esta orientação, punindo 
com sanções próprias do direito penal condutas contrárias à normação administrativa vigente ou em desobediência ao 
estabelecido pelo administrador, o legislador penal assume como sua a função administrativa de governo da sociedade, de 
forma que já não protege bens, mas sim ‗funções‘. (...) Crê-se, por conseguinte, que o direito penal assim perspectivado se 
administrativiza, já que seus limites se confundem com os do direito administrativo, passando a abdicar da categoria dos bens 

jurídicos como critério de legitimidade e tutelando, inversamente, meras funções ordenativas ou de governo da sociedade (...)  
Não se pode negar também que, numa incriminação em que se exige, para o preenchimento do tipo, por exemplo, a mera 
desobediência formal ao estabelecido pela autoridade administrativa, a ofensividade nada mais é que uma presunção‖ 
(Crimes ambientais à luz do conceito de bem jurídico-penal, p. 154). 
189 MANUELGÓMES TOMILLO, nesse particular, põe em relevo que se a Administração por seus próprios mecanismos de 
controle já não consegue dominar as relações de interação com os indivíduos é mais razoável que se implementem reformas 
em seu sistema sancionador a administrativizar o Direito Penal: ―Si, como indica BARATTA, la  actual intervención del 
Derecho penal en una avanzada fase de la interacción entre la Administración y los ciudadanos se produce cuando sus 

relaciones no parecen ser ya dominables por los propios mecanismos de control de la Administración, procede, precisamente, 
la revisión de alguno de los principios que orientan el Derecho administrativo sancionador, y no administrativizar el Derecho 
penal‖ (Consideraciones en torno al campo límite entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal, p. 88). 
Há, em sentido oposto, posicionamento caracterizado por projetar no seio do Direito Penal dois grupos de ilícitos: um com 
maior reforço de garantias, dirigido a bens cuja violação enseja pena de prisão; outro menos garantista, voltado a infrações  
penais em que se comine penas diversas da prisão. É dessa forma que se desenvolve a proposta de JESÚS-MARIA SILVA 
SÁNCHEZ por um direito penal de duas velocidades, acima já anunciada na nota 179 (Ob. cit., p. 189 e ss.).  
190 A opção político-criminal de Administrativização do Direito Penal e a questão atinente à distinção entre os ilícitos penal e 

administrativo serão enfocadas no quarto capítulo. 
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2.4. É admissível a tutela penal de bens jurídicos coletivos? 

 

É chegado o momento de se analisar o estado atual da discussão relativa às exigências 

de modernização que atualmente se cobram do Direito Penal. Para tanto, doravante procurar-

se-á responder às seguintes indagações: deve o Direito Penal tutelar bens jurídico-penais 

coletivos ou deve permanecer a tutela penal enraizada na tutela subsidiária e eficaz de bens 

jurídico-penais de cunho liberal, referidos ao indivíduo? O Direito Penal deve proteger bens 

coletivos de forma autônoma ou a intervenção penal deve, necessariamente, estar associada à 

projeção de danos diretos ou mediatos ao indivíduo? A modernização do Direito Penal deve 

impor-se ou os princípios tradicionais desta normatividade hão de resistir a esse intento e 

sobre ele prevalecer? As respostas a esses questionamentos serão a seguir desenvolvidas.  

 

2.4.1. As exigências de modernização do Direito Penal 

 

Como afirmado anteriormente, o processo de modernização do Direito Penal às novas 

formas de criminalidade provocou demandas de ampliação do seu marco jurídico-regulatório, 

colocando-o à frente não só de bens jurídicos individuais como também de bens jurídicos 

coletivos
191

. 

Em 1975, fazendo referência aos novos interesses resultantes do desenvolvimento 

técnico e social, FILIPPO SGUBBI escreve a obra ―Tutela penale di interessi difusi‖ e nela 

chama a atenção a interesses de titularidade difusa, os quais, diferentemente do interesse 

público, fruível pela totalidade da população, não pertencem ―a ninguém em particular mas 

aos membros de uma determinada colectividade em geral, ou seja, da pessoa enquanto sujeito 

social indefinido mas definível‖
192

. 

Dessa maneira, a questão concernente à legitimidade da intervenção penal para a tutela 

dos novos riscos tem lugar no momento em que se discute a capacidade de reação do Direito 

                                                             
191 Prefere-se o emprego do vocábulo ―coletivo‖ para designar a nova feição de que se reveste o bem jurídico ao termo 
―supra-individual‖, porque este poderia autorizar a interpretação de que estariam em nível normativo superior à proteção do 
indivíduo, prescindindo da realização desta tutela para legitimar-se. Quanto à exigência de os bens jurídico-penais coletivos 
estarem ligados às necessidades dos indivíduos, pontua JUAN BUSTOS RAMIREZ que ―hay que definirlos a partir de una 
relación social basada en la satisfacción de necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo y en 
conformidad al funcionamiento del sistema social‖ (Los bienes jurídicos colectivos, p. 159). 
192 FERNANDES, Paulo Silva, Globalização, “sociedade de risco” e futuro do direito penal, pp. 87-8. 
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Penal aos desafios da modernidade e tem, em última análise, a finalidade de questionar a 

atitude do Estado diante desse fenômeno. Em outras palavras, o Estado deve manter seu papel 

de garantidor dos direitos fundamentais, instituídos em favor do indivíduo e por ele oponível 

face àquele em uma relação verticalizada, protegendo apenas bens jurídicos de cariz liberal, 

ou é necessário que assuma o dever de intervir nos processos socioeconômicos, reparando 

disfunções e passando a proteger bens jurídicos coletivos, comprometendo-se com os 

postulados de um Estado Social? 

Colocadas essas observações, põe-se em destaque a crise por que passa a noção de 

bem jurídico, originalmente entendida como dotada de potencial crítico e limitador do poder 

de punir e tradicionalmente associada aos contornos de um Estado Clássico-liberal, resultando 

tal situação no enfraquecimento de suas tradicionais funções de garantia e no malogro do 

intento de construir um conceito material de crime. 

Sem dúvida, a emergência do Estado de feição liberal, fundado no respeito à 

legalidade, moldou seu sistema punitivo orientado à proteção da pessoa, visando à garantia da 

liberdade e da propriedade contra formações monárquicas absolutistas, de existência comum 

naquele período histórico. Todavia, embora as criminalizações dirigidas à tutela da vida, da 

liberdade, da honra dentre outros compusessem o núcleo central do Direito Penal, também se 

tem notícia de que o Estado liberal abrigou em seu âmbito normativo-penal bens jurídicos de 

natureza coletiva, como a fé pública, a administração da justiça e a segurança do Estado
193

.          

O panorama muda de feição, quando se incorpora ao Estado Democrático de Direito 

componentes de conteúdo social, e se assiste à passagem de um Estado de Direito Formal a 

um Estado de Direito Material
194

. A obediência à legalidade democraticamente legitimada e o 

mero absenteísmo estatal já não satisfazem, exigindo-se do Estado, para além da vertente 

negativa e garantidora da liberdade individual, uma atuação positiva visando à promoção das 

necessidades sociais indispensáveis ao desenvolvimento dos indivíduos, transformando-o em 

um Estado Democrático e Social de Direito
195

. É, portanto, no contexto de um Estado assim 

                                                             
193 BUSTOS RAMIREZ, Juan, ob. cit., p. 153. Isto é, não se negava a existência de bens coletivos, ―lo que sí sucedía era que, 
al considerarse al Estado con una función simplemente de guardián, no se visualizaba la necesidad de intervenir en las 

disfunciones de los procesos sociales y económicos‖ (Ibidem).   
194 Conforme JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, essa expressão quer designar aquele ente político ―que, por uma parte, 
mantenha incólume a sua ligação ao Direito e mesmo a um esquema rígido de legalidade no que toca à definição formal dos 
seus pressupostos, ao processo da sua actuação constitucional e ao respeito e garantia dos direitos fundamentais; mas que, por 
outra parte, se mova dentro deste esquema em função de considerações axiológicas materiais de justiça na promoção de todas 
as condições (económicas, sociais e culturais) de livre desenvolvimento da personalidade do homem‖ (Para uma dogmática 
do direito penal secundário, p. 41). 
195 A expressão Estado Social e Democrático de Direito, segundo ALBERTO SILVA FRANCO, traduz-se naquela 

―concepção sintética que reúne, em relação dialética, a idéia de Estado de Direito, isto é, de um Estado regido pelo Direito 
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configurado, preocupado em assegurar a convivência social de forma pacífica e igualitária – 

mediante a concessão a todos os indivíduos de determinados pressupostos materiais
196

 – que 

passa a adquirir revelo os denominados bens jurídicos coletivos. 

Na atualidade, intensifica-se a exigência do papel interventor do Estado, sobretudo 

porque, como dito, está-se a viver em uma sociedade cercada de riscos e ameaças ao futuro da 

humanidade e vive-se constantemente um sentimento de insegurança. Em uma sociedade 

altamente técnica e industrializada, repleta de interações interpessoais anônimas, a discussão a 

respeito de tais ameaças é tão intensa que faz com que ―a sociedade ocidental vá assumindo a 

necessidade de intervenção penal para a prevenção de novos riscos que têm sua origem na 

complexidade estrutural destas sociedades‖
197

.      

No âmbito político-criminal, propõem-se mudanças no Direito Penal e este, como 

reflexo de tais reivindicações, produz uma série de novos bens jurídicos de natureza coletiva, 

valendo-se amplamente da técnica dos crimes de perigo, como, por exemplo, a proteção da 

ordem econômica, a preservação do meio ambiente, a tutela das relações de consumo dentre 

outros, todos ligados ao asseguramento do futuro, ameaçado com a emergência dos atuais 

riscos sociais. Essas neocriminalizações dividem espaço com os clássicos bens jurídicos, 

referentes ao indivíduo e privilegiadores dos delitos de resultado, típicos do ideário liberal-

burguês.  

 

 

2.4.2. Posições legitimadoras 

Não há como negar a existência de novos objetos de proteção por parte do Direito 

Penal, cuja particularidade reside em seu caráter massivo e universal
198

, e que eles são fruto 

                                                                                                                                                                                              
que provém da vontade geral expressa pelo povo e de um Estado social que interfere, direta e imediatamente, no jogo social; 
é a fusão entre o Estado-guardião do cidadão e do Estado intervencionista nas relações sociais, a que se acresce a idéia da 

democracia, isto é, do Estado que a exclui a prepotência e é, por sua formação e por seu conteúdo organizacional, 
democraticamente, legitimado‖ (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência, p. 34). 
196 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, La contextualización del bien jurídico protegido en un derecho penal garantista, p. 26. 
197 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, ¿Cabe limitar la expansión del Derecho Penal?, p. 154.   
198 Na ótica de ROLAND HEFENDEHL, duas características são essenciais para a definição do conceito de bem jurídico 
coletivo, quais sejam, ―no exclusión [Nicht-Ausschliessbarkeit] en el uso y de no-rivalidad [Nicht-Rivalität] en el consumo‖ 
(Ob. cit., p. 188). Além disso, para diferenciar os bens jurídicos coletivos dos bens jurídicos individuais o autor também 
utiliza o critério da não-distributividade. De acordo com esta noção, ―un bien será colectivo si es conceptual, real o 

jurídicamente imposible dividir este bien en partes y asignárselas a los individuos como porciones‖ (Idem, p. 189). 



70 
 

do desenvolvimento social e tecnológico referido
199

. Caracterizado o Direito Penal como um 

dos instrumentos de controle social de que dispõem as sociedades organizadas, é razoável que 

se lhe atribua o dever de tomar atenção às novas situações impostas pelo desenvolvimento da 

técnica, investindo para tanto na criação de bens jurídicos coletivos
200

. Todavia, o consenso 

aqui atingido destoa do atual estado das discussões que se travam quanto ao conteúdo e a 

forma de concreção dos bens jurídicos coletivos.     

JUAN BUSTOS RAMIREZ
201

, por exemplo, defende que os bens jurídicos coletivos 

guardam uma relação de complementaridade com os bens jurídicos individuais e servem ao 

funcionamento do sistema, ou melhor, aos processos ou funções que este deve cumprir, 

possibilitando-se o asseguramento material das bases e condições das relações microssociais, 

dividindo-os da seguinte forma: a) Bens jurídicos institucionais: estão ligados a determinadas 

instituições básicas para o funcionamento do sistema e estabelecem vias ou procedimentos 

organizativo-conceituais para assegurar os bens jurídicos pessoais (administração da justiça, 

fé pública, segurança no trânsito, por exemplo, que são seus objetos de proteção); b) Bens 

jurídicos coletivos: destinam-se à satisfação de necessidades socioeconômicas e à participação 

de todos no processo econômico social; c) Bens jurídicos de controle: seu emprego é válido à 

organização do aparato estatal, visando ao cumprimento de suas funções, constituindo 

exemplos de tais bens os delitos contra a autoridade e contra a segurança interior e exterior. 

ROLAND HEFENDEHL elaborou sistematização própria dos bens jurídicos 

coletivos, partilhando-os em estruturas diversas conforme a finalidade visada pela 

correspondente incriminação, a fim de adequá-las a específicas estruturas delitivas e visando à 

eliminação de bens jurídicos coletivos aparentes. Desse modo, o autor distingue três ordens de 

bens jurídicos coletivos: a) os delitos de proteção do Estado; b) os delitos protetivos dos 

                                                             
199 Nesse sentido, JUAN BUSTOS RAMIREZ considera que ―resulta innegable el surgimiento de entidades nuevas de 
protección del Derecho penal, cualquiera sea el nombre con el cual se les quiera designar. Su particularidad residiría en que 
acentúan el carácter masivo y universal‖ (Ob. cit., p. 158). 
200 Nesse sentido, manifesta-se BERNARDO FEIJOO SANCHEZ: ―De acordo com o que foi dito, o direito penal, como 

instrumento de controle social de uma determinada sociedade, não pode ser impermeável nem às novas situações que os 
avanços técnicos vão configurando, nem à existência de interesses coletivos relacionados com o papel social e 
intervencionista do Estado‖ (Ob. cit., p. 37). No particular, AUGUSTO SILVA DIAS também tem posição favorável à 
modernização do Direito Penal, já que ―seria publicamente inaceitável que novos bens reputados essenciais à convivência 
ficassem desguarnecidos de tutela ou fossem inadequadamente protegidos por outros ordenamentos sancionatórios, em nome 
da dita pureza iluminista do Direito Penal‖ (“Delicta in se” e “delicta mere prohibita”, p. 272). O erro em que pode incorrer 
o novo Direito Penal, resultando em sua crise de legitimidade, reside precisamente em sua funcionalização, 
administrativização e desformalização (Idem, p. 259). 
201 BUSTOS RAMIREZ, Juan, ob. cit., p. 159 e p. 161. 
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recursos estatais; c) os recursos ambientais
202

, propugnando, para cada qual, uma estrutura 

delitiva determinada
203

. 

Há quem atribua aos bens jurídicos coletivos uma função de pioneirismo, como o faz 

KLAUS TIEDEMANN, vocacionando-os à sedimentação de novos valores na sociedade. 

Coerente com sua linha de pensamento, o autor propõe um novo olhar sobre o princípio da 

subsidiariedade do Direito Penal, convicto de que nem sempre a intervenção penal é mais 

gravosa que a sanção administrativa, conferindo-se, assim, uma extensa discricionariedade de 

avaliação ao legislador quanto à escolha do meio de proteção mais idôneo, que, de todo modo, 

deve ser respeitada
204

.  

Fala-se, também, na utilização dos crimes de perigo abstrato, técnica de que se 

costuma valer o legislador para proteção dos bens jurídicos coletivos, para o fim de tutelar a 

segurança, elevando-a à condição de bem jurídico. URS KONRAD KINDHÄUSER projeta 

seu pensamento mirando a segurança que deve existir na relação entre o bem jurídico e o seu 

beneficiário, sem a qual se reduz o valor do bem protegido
205

. A intervenção penal mediante o 

uso dos crimes de perigo abstrato presta-se a castigar condutas que representem um 

menoscabo às condições de disposição descuidada dos bens, impedindo seu desenvolvimento 

seguro e o seu gozo tranquilo e racional
206

.  

Embora seja importante o reconhecimento da existência de novos bens jurídicos e o 

esmiuçar de seus contornos, entende-se de igual relevância – quiçá até mesmo de maior 

relevância – perquirir de que forma se concretizará a proteção desses bens. Quer dizer, os 

bens jurídicos coletivos têm autônoma existência e prescindem da lesão – imediata ou mediata 

                                                             
202 Uma teoría social do bem jurídico, pp. 112-3. 
203 Como será visto no próximo capítulo, o autor citado é favorável à adoção da lógica da acumulação nos tipos penais 
concernentes a condutas ofensivas ao meio ambiente, combinando essa técnica delitiva com a estrutura do bem coletivo 
ambiental.  
204 GRECO, Luís, ob. cit., p. 05. GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO, a propósito do princípio da subsidiariedade, 
dividem-no em duas concepções: a) em sentido estrito: a tutela penal é rejeitada se a lesão pode ser impedida por meios 
estranhos ao Direito Penal; b) em sentido amplo: ainda que a regulação extra-penal possa regular adequadamente 
determinado conflito social, recorre-se à tutela penal com o objetivo de reafirmar mais energicamente o valor protegido pela 

norma. Posicionam-se os autores italianos favoravelmente à adoção da subsidiariedade em sentido estrito (Ob. cit., pp. 57-8). 
Ao cotejar o pensamento de KLAUS TIEDMANN com a classificação delineada, pode-se afirmar que ele se aproxima mais 
da ótica ampla do princípio da subsidiariedade. Embora o autor ponha em destaque o caráter mais gravoso que uma sanção 
administrativa pode assumir em comparação a uma sanção penal, apresentando-se a intervenção penal como de menor 
intensidade nesses casos, ele acentua a função de reforço de novos valores sociais que o Direito Penal pode exercer, de 
maneira que se posiciona favoravelmente a uma maior ampliação deste ramo do Direito, perdendo a noção de bem jurídico, 
ao nosso juízo, qualquer utilidade crítica e limitadora, sendo utilizada, ao contrário, com um sentido criminalizante.    
205 Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, p. 81. 
206 Idem, p. 84. 
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– de interesses individuais, constituindo estes uma mera ratio legis, ou sua configuração típica 

reclama a afetação de bens pessoais?
207

 

Do lado de quem propugna por uma concepção autônoma dos bens jurídicos coletivos, 

cuja existência independe da causação de danos a interesses individuais, está GÜNTHER 

STRATENWERTH, que ancora seu pensamento a respeito dos riscos da modernidade no 

necessário abandono da visão essencialmente antropocêntrica dos bens jurídicos e na proteção 

das gerações futuras e da natureza em si considerada. Portanto, para esse autor, é necessário 

―criar um direito penal referido ao futuro, que seria um caminho intermediário entre a 

dissolução funcionalista de todos os princípios e a miopia individualista-liberal que pugna por 

um retorno a um suposto direito penal clássico‖
208

.   

GÜNTHER STRATENWERTH redireciona a missão do Direito Penal à tutela de 

contextos da vida enquanto tais sem que seja ―necessário reconduzir a necessidade de 

protecção a interesses (pessoais) de qualquer dos participantes num dado contexto 

(nomeadamente nos domínios do ambiente ou da genética)‖, reconhecendo, inclusive, delitos 

destituídos de bem jurídico
209

. Nesse sentido, propõe o autor a proteção jurídico-penal de 

―‗normas de conduta referidas ao futuro‘ sem ‗retro-referência a interesses individuais‘‖
210

. 

Por sua vez, KLAUS TIEDEMANN, também favorável à tutela de bens jurídicos 

coletivos desconectada de interesses individuais, sustenta sua posição com apoio no modelo 

do Estado Social, visto que esta configuração sociopolítica impõe aos agentes públicos 

deveres de proteção e medidas de intervenção no processo socioeconômico. Nesse contexto, 

ao Estado compete assumir tarefas interventivas visando à garantia do conjunto de 

pressupostos naturais das pessoas, considerados como valores comunitários autônomos (por 

                                                             
207 Correlata a essa indagação, a discussão relativa à figura dos crimes de perigo abstrato será analisada em tópico próprio no 

próximo capítulo. 
208 GRECO, Luís, ob. cit., p. 10. 
209 Neles seriam censuradas violações a normas comuns de comportamento. É de se ressaltar, porém, que GÜNTHER 
STRATENWERTH não é absolutamente contrário à ideia de proteção de bens jurídicos, senão que é favorável ao 
desenvolvimento de um sistema penal cujas normas não dependam necessariamente dessa idéia: ―Claro que é também 
importante proteger a liberdade pessoal, e este é o âmbito legítimo da ideia de bem jurídico. Mas igual relevância tem o 
caráter geral dessa sociedade, de modo que nós com ela nos identifiquemos, que nela encontremos algum sentido, também 
tendo em vista tarefas que vão bem além da proteção de interesses individuais, como realizar um mínimo de justiça social e 

preservar as condições de vida de gerações futuras. Para conseguir isso, não é necessário ‗diluir‘ o bem jurídico até que ele se 
torne irreconhecível. Apenas tem-se de reconhecer que também normas incapazes de serem reconduzidas a essa ideia podem 
pertencer à nossa cultura de convivência‖ (Sobre o Conceito de “Bem Jurídico”, p. 115). 
210 FERNANDES, Paulo Silva, ob. cit., p. 81. Em sentido próximo ao entendimento de GÜNTHER STRATENWERTH está 
o pensamento de CORCOY BIDASOLO: ―Por consiguiente, para resolver la cuestión del ‗aseguramiento del futuro con los 
medios del Derecho Penal‘, proponemos aquí una ‗tercera vía‘, sin que ello obedezca a una concepción del Derecho Penal 
puramente funcionalista, recomendando ir más allá de la protección de bienes jurídicos anclada en el pensamiento 
antropocéntrico, protegiendo jurídico-penalmente ‗normas de conducta referidas al futuro‘ sin ‗retro-referencia a intereses 

individuales‘‖ (CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, ob. cit., p. 157). 
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exemplo, o funcionamento da ordem econômica ou a preservação do meio ambiente), 

independentemente de garantir a indenidade de concretos interesses individuais
211

.   

Propugnando por um Direito Penal diferenciado do tradicional ou de justiça, atrelado 

aos clássicos direitos, liberdades e garantias fundamentais, JORGE DE FIGUEIREDO DIAS 

defende a inclusão nos quadros do Direito Penal de um braço protetivo dos direitos sociais e 

econômicos, conformador de um Direito Penal Administrativo, também nominado como 

Direito Penal secundário. No tocante a este, a personalidade do homem é desenvolvida como 

fenômeno social, atuando ele como integrante da comunidade e em dependência recíproca 

dela
212

. 

De acordo com o autor, a autonomia dos dois âmbitos de proteção do Direito Penal 

está escorada na dupla maneira de realização do homem na comunidade. De um lado, sua 

realização pessoal, devendo o Estado atuar no sentido de proteger a esfera individual da 

pessoa; por outro, o homem realiza-se na comunidade sendo uma parte do todo, o que obriga 

o Estado a atuar positivamente visando à satisfação dos interesses inerentes à conformação 

comunitária
213

, aí residindo a distinção entre o Direito Penal clássico e o Direito Penal 

secundário
214

. 

Frente à sociedade de risco, dominada por uma série de fenômenos – naturais e sociais 

– que impõem diversas ameaças ao futuro da humanidade, muitas imprevisíveis e de difícil 

controle e visibilidade, JORGE DE FIGUEIREDO DIAS anuncia a morte da razão técnico-

instrumental calculadora
215

, exigindo do Direito Penal sua parcela de contribuição na 

contenção dos novos riscos globais, que poderá contar com a punição dos entes coletivos, a 

adoção dos delitos cumulativos e a criação de delitos de desobediência para fazer frente às 

necessidades de proteção das gerações futuras
216

.  

                                                             
211 GRECO, Luís, ob. cit., p. 05. 
212 ―Também no direito penal administrativo, pois como no de justiça, se trata de livre desenvolvimento da personalidade do 
homem e, assim, de autênticos bens jurídicos. Só que, no âmbito do direito penal administrativo, a actuação da personalidade 
do homem apenas é possível como fenómeno social, em comunidade e em dependência dela‖ (Para uma dogmática do 
direito penal secundário, p. 46).   
213 Idem, p. 48. 
214 ―A distinção relativa entre direito penal clássico e secundário – ou entre direito penal de justiça e direito penal 
administrativo – vai pois buscar a sua legitimação última à dupla função desempenhada pela personalidade do homem no 

contexto material do Estado de Direito: surgindo embora sempre como concreto e socializado, o homem realiza a sua 
personalidade na dupla esfera da sua acctuação pessoal e da sua acctuação comunitária, sem que uma se sobreponha à outra 
no seu relevo ou na sua validade originária; à protecção daquela se dirige o direito penal clássico (e, só neste sentido, 
‗primário‘), à protecção desta o direito penal administrativo (hoc sensu, ‗secundário‘)‖ (Idem, p. 50).   
215 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS assinala que ela foi responsável por trazer ―um progresso espiritual e material espantoso 
à humanidade e lhe deixou um legado irrenunciável de razão crítica, de secularização, de direitos humanos; mas que ao 
mesmo tempo a colocou nos becos sem saída do modelo do homo aeconomicus e da crença ingénua no progresso material 
ilimitado‖ (O papel do Direito Penal na proteção das gerações futuras, p. 1.124). 
216 Idem, passim. 
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Propõe, enfim, a proteção – fragmentária e subsidiária – de bens jurídicos coletivos em 

si considerados, cuja característica maior é a possibilidade de gozo de todos os indivíduos. 

Essa possibilidade de gozo por todos, apesar de expressar um interesse individual na 

manutenção do bem jurídico coletivo, não significa uma relação de dependência entre as 

espécies de bens jurídicos, ou seja, que a configuração de um bem coletivo dependa da 

satisfação concreta de interesses pessoais. Ao contrário, como pontua JORGE DE 

FIGUEIREDO DIAS, deve o bem coletivo ser dotado de autonomia, visto que a relevância 

deste advirá ―precisamente da potencial multiplicação indeterminada de interesses de toda e 

qualquer pessoa, se bem que não individualizáveis em concreto‖
217

, aproximando-se sua 

concepção de um Direito Penal do comportamento
218

. 

Crítico contundente da necessidade de referência individual para legitimação dos bens 

jurídicos coletivos, como o meio ambiente, por exemplo, BERND SCHÜNEMANN 

compartilha do pensamento de que se deve partir da noção de contrato social para 

fundamentar o sistema punitivo
219

, ideia surgida com os ideais iluministas, objetando, 

contudo, a consideração de que somente os indivíduos que vivem em um determinado 

momento sejam integrantes deste contrato, já que nele também se devem incluir as futuras 

gerações
220

.  

Tendo em conta as dimensões das distintas potencialidades de lesão de uma 

determinada sociedade em função de seu estado de desenvolvimento tecnológico, defende o 

autor a mudança de um Direito Penal de classe baixa para um Direito Penal de classe alta 

como resposta às ameaças típicas da sociedade industrial pós-moderna, concedendo à 

proteção do meio ambiente assento privilegiado na política criminal moderna
221

. De fato, 

incisivo a esse respeito, o autor considera que, diante da excessiva e constante exploração dos 

recursos naturais, a defesa de um Direito Penal centrado nos delitos patrimoniais, atribuindo à 

esfera administrativa a maior parte das lesões contra o meio ambiente, ―tiene que parecer 

                                                             
217 Idem, p. 1.132. 
218 ―Neste sentido acabo por me aproximar, de certo modo, da ideia segundo a qual a tutela jurídico-penal das gerações 
futuras passa pela assunção de um direito penal do comportamento em que são penalizadas e punidas puras relações da vida 

como tais‖ (Idem, p. 1.138). 
219 ―O ancoramento na concepção do contrato social, à luz da ideia reitora de que o Estado deve assegurar a possibilidade do 
livre desenvolvimento do indivíduo, fornece uma linha de orientação a respeito de o que pode o Estado proteger por meio do 
Direito Penal‖ (O princípio da proteção de bens jurídicos como ponto de fuga dos limites constitucionais e da interpretação 
dos tipos, p. 37). 
220 ―La idea en su conjunto sólo puede llevarse a la práctica de modo coherente si se concibe como parte del contrato a toda la 
humanidad, esto es, incluyendo también a las generaciones futuras‖ (Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de 
la ciencia jurídico-penal alemana, p. 193). 
221 Sobre la dogmática y la política criminal del derecho penal del medio ambiente, p. 311. 
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atávico‖
222

. Defende, de igual maneira a KLAUS TIEDEMANN, a relativização do princípio 

da ultima ratio do Direito Penal, por considerar que a sanção penal em alguns casos pode não 

se mostrar como a mais severa
223

. 

 

 

 

2.4.3. O discurso de resistência da Escola de Frankfurt 

 

A atitude crítica da tutela penal desvinculada do cuidado de interesses individuais, 

representada pela concepção autônoma dos bens jurídicos coletivos, é assumida por 

representantes da Escola de Frankfurt, cujo discurso é marcado pelo ceticismo do Direito 

Penal de controlar os novos riscos sociais. A postura dos representantes desta Escola é 

caracterizada pela defesa de um Direito Penal liberal-clássico, centrado na proteção de bens 

jurídicos individuais, rejeitando-se, portanto, a modernização do Direito Penal, e oferecendo 

um discurso de resistência. 

Expoente maior da Escola de Frankfurt, WINFRIED HASSEMER sustenta que 

somente é possível a tutela de bens jurídicos universais se, e na medida em que, dita proteção 

também alcance interesses pessoais, ainda que mediatamente, funcionalizando-os para atender 

as necessidades do homem
224

. Pondera que uma noção de bem jurídico concorde com a 

formatação de um Direito Penal Clássico-Liberal é obtida unicamente através de orientações 

pessoais, razão pela qual os bens jurídicos são interesses humanos que requerem proteção 

penal
225

. Portanto, o autor defende uma visão restrita da noção de bem jurídico, abrangendo 

somente a tutela de objetos palpáveis, de maneira que é bastante crítico à criação de bens 

jurídicos vagos e superficiais, ressentidos da concreta relação entre autor e vítima, nos quais a 

proteção se dá pela técnica dos crimes de perigo abstrato, conhecidos pelo rebaixamento dos 

pressupostos de punibilidade e pela antecipação das barreiras penais
226

, revelando o caráter 

                                                             
222 Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana, p. 194. 
223 GRECO, Luís, ob. cit., p. 29. 
224 ―Con relación a esto, cabe aclarar, en primer lugar, que un concepto personal del bien jurídico no rechaza la posibilidad de 
bienes jurídicos generales o estatales, pero funcionaliza estos bienes desde la persona: solamente puede aceptarlos con la 
condición de que brinden la posibilidad de servir a intereses del hombre‖ (Lineamentos de una teoría personal del bien 

jurídico, p. 282). 
225 Ibidem. 
226 WINFRIED HASSEMER assim analisa o Direito Penal Moderno: ―Já não se trata mais da proteção de ultrapassados bens 
jurídicos individuais concretos, como a vida e a liberdade, mas dos modernos bens jurídicos universais, por mais vaga e 
superficial que seja a sua definição: saúde pública, regularidade do mercado de capitais ou credibilidade de nossa política 
externa. A eles correspondem os tipos de delitos em que o moderno Direito penal se realiza: nos crimes de perigo abstrato, 
não se indaga de uma ameaça concreta, muito menos de um dano ao bem jurídico; para fazer nascer a pretensão punitiva, 
basta a prática de uma conduta considerada tipicamente perigosa, segundo a avaliação do legislador‖ (História das Idéias 

Penais na Alemanha do Pós-Guerra, p. 64).  
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preventivo e destinado à proteção da segurança cidadã, frente aos modernos riscos deste novo 

Direito Penal. 

A funcionalização do Direito Penal para combater os perigos que estão na ordem do 

dia, a exemplo dos ligados aos problemas ambientais, tráfico de drogas, criminalidade 

organizada, desvios econômicos, tributação, informática, corrupção, comércio exterior e 

controle sobre armas bélicas, transformam o princípio da ultima ratio em prima ou sola ratio, 

uma vez que ―a resposta penal surge para as pessoas responsáveis por estas áreas cada vez 

mais freqüentemente como a primeira, senão como única saída para controlar os 

problemas‖
227

. 

Certo de que as estruturas dogmáticas do Direito Penal são incapazes de cumprir as 

tarefas de modernização, porquanto as neocriminalizações comumente encontram problemas 

de difícil resolução nos campos da imputabilidade, causalidade, culpabilidade, ofensividade 

dentre outros, maculando não raro os tradicionais princípios penais, WINFRIED HASSEMER 

aponta para os déficits de execução deste novo Direito Penal, que se pretende eficiente, e 

denuncia seu caráter meramente simbólico, pois o que se busca é oferecer uma resposta aos 

problemas sociais da atualidade, dando-se a impressão de que providências estatais estão 

sendo tomadas, mas não se verifica a efetiva obtenção de resultados satisfatórios com essa 

política criminal
228

. 

Enfim, esse autor rejeita a inclusão das novas formas de criminalidade no âmago do 

Direito Penal, se desvinculadas da tutela de interesses pessoais. Não significa que o autor 

desconheça os riscos atuais e seja a eles insensível; todavia, firme em sua concepção de 

Direito Penal amarrada a partir da ideia de contrato social e dos ideais iluministas, e adepto de 

uma noção liberal-clássica dos bens jurídicos, WINFRIED HASSEMER propõe a criação de 

ramo diverso do penal para combater as novas formas de criminalidade. Trata-se do que ele 

denominou de ―Direito de Intervenção‖, situado entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo sancionador, entre o Direito Civil e o Direito Público, que teria um nível 

                                                             
227 Idem, p. 63. 
228 ―O Direito penal moderno é afeiçoado a colher os frutos da fachada empírica sem querer arcar  com os custos respectivos: 
quer ser instrumento de efetiva solução de problemas, mas não admite ser questionado em sua eficiência. Em presença do 
maciço e notório ‗déficit de execução‘ que se observa nos campos mais modernos do Direito penal, como drogas, sistema 
econômico e ecologia, resta sempre de uma eficiência puramente aparente e portanto simbólica‖ (Idem, p. 71). O Direito 

Penal simbólico e a posição do autor citado serão melhor analisados no quarto capítulo. 
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menor de garantias e seria projetado para aplicar penas que não fossem privativas de 

liberdade
229

. 

Na linha ideológica de contenção da expansão do poder punitivo, FELIX HERZOG, 

outro representante da Escola de Frankfurt, adota postura bem parecida com a de WINFRIED 

HASSEMER, colocando-se de forma contraria à criação de um Direito Penal do risco, visto 

que este é contrário à tradição liberal-clássica do Direito Penal. A instrumentalização pelos 

partidos políticos do Direito Penal, visando à contenção dos novos riscos sociais rompe com 

os clássicos princípios penais, de maneira que a ampliação deste ramo do Direito às áreas em 

que se postula sua modernização serve apenas para ―de forma rápida, sin grandes planes y con 

pocos gastos en los presupuestos, demonstrar que se es consciente de un determinado 

problema‖
230

, opondo-se, por essa razão, à delegação dos mais graves problemas sociais ao 

Direito Penal, caso contrário, incorrer-se-á em notório populismo em prejuízo da 

concretização de políticas sociais e econômicas
231

. 

 

 

2.5. O meio ambiente como bem jurídico-penal 

 

Como visto no primeiro capítulo, há requisitos que devem ser observados no processo 

de criminalização primária, para que determinado interesse seja elevado à condição de bem 

jurídico-penal. A correspondência deste com o quadro axiológico delineado pelo Texto Maior 

constitui etapa necessária, mas insuficiente à sua consagração no campo da normatividade 

penal. O passo seguinte a ser seguido pelo legislador ordinário consubstancia-se na análise 

relativa à carência da tutela penal, ou seja, na verificação acerca da necessidade da 

intervenção penal para a proteção de certo bem jurídico, devendo esse juízo ser feito à luz dos 

inafastáveis princípios limitadores do poder de punir (dignidade humana, liberdade, 

intervenção mínima dentre outros). Impõe-se, como etapa derradeira, a constatação da 

idoneidade da tutela penal para a eficaz proteção do bem jurídico, entendida esta como a 

aptidão de a intervenção penal produzir resultados satisfatórios no âmbito de aplicação de 

seus dispositivos, ajustando-se adequadamente o meio utilizado com o fim a ser perseguido.  

                                                             
229 História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra, p. 71. MANUEL GÓMES TOMILLO, entretanto, enumera uma 
série de lacunas na proposta de HASSEMER, tais como: ―figuras que deben integrarla; sanciones a vincular con aquéllas; 
garantías que podrían sufrir una reducción; grado de reducción de las mismas y fundamento de dicha reducción‖ (Ob. cit., p. 
81).  
230 Límites al control penal de los riesgos sociales (Una perspectiva crítica ante el derecho penal en peligro), p. 326. 
231 Algunos riesgos del Derecho penal del riesgo, p. 204. 
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No presente capítulo, visto ficou que as transformações sociais ocorridas nas 

sociedades pós-industriais foram traduzidas em demandas de criminalização e expansão do 

Direito Penal, surgindo bens jurídicos de larga tessitura e abrangência, dando-se lugar à 

acomodação de bens coletivos na normativa jurídico-penal. Nesse contexto, é chegado o 

momento de dilucidar a questão relativa à capacidade de o meio ambiente figurar como bem 

jurídico-penal, verificando-se o preenchimento dos requisitos necessários à legitimidade da 

intervenção penal, que serão agora analisados.  

 

 

2.5.1. Bem jurídico-penal ambiental 

 

O desenvolvimento industrial, o consumo desenfreado, o progresso tecnológico, entre 

outros, são fatores que têm provocado uma série de debates a respeito da indispensabilidade 

de mudanças comportamentais e de adoção de políticas públicas voltadas à conservação do 

ambiente, isto é, testemunha-se um aumento do grau de conscientização sobre a importância 

de proteção das atuais e futuras gerações contra as constantes e progressivas condutas lesivas 

ao meio ambiente. Verifica-se essa alteração de paradigma máxime, quando o Estado passa a 

reservar a si a promoção dos direitos de segunda e terceira dimensões, devendo ser ativo, 

interventor, responsável pela adoção de práticas governamentais que conduzam à 

transformação do tecido social. 

A tarefa de delimitar em termos legais o que é conforme ou desconforme a um 

ambiente sadio é das mais árduas, de difícil solução, mas, por isso mesmo, bastante 

desafiadora. Não há dúvida de que muitos comportamentos cotidianos, em especial à vista da 

emergência das sociedades pós-industriais, produzem inequivocamente resultados 

degradantes ao ambiente
232

. Todavia, o uso desmedido dos recursos ambientais provocado por 

                                                             
232 Nesse sentido, a obra de RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: ―Nas sociedades pós-industriais, a simples vida 
social do indivíduo implica em atentados freqüentes ao ambiente, à flora e à fauna. A utilização de veículos automotores, de 

produtos não biodegradáveis, a produção avolumada de lixo, de resíduos tóxicos e nucleares, entre tantas atitudes cotidianas 
do homem são, por si sós, degradantes à natureza. A idéia final seria a de se garantir um desenvolvimento sustentável, sem se 
perder de vista, contudo, uma preservação ambiental‖ (As duas faces de Janus: a criminalização e a descriminalização do 
Direito Ambiental, p. 300). Também nesse sentido, a doutrina de JESÚS-MARÍA SILVA SANCHEZ e RAQUEL 
MONTANER FERNÁNDEZ: ―Debe reconocerse – en primer lugar – que, en nuestro modelo social, no solo la puesta en 
peligro sino incluso la ‗lesión‘ efectiva del medio ambiente constituye una práctica socialmente adecuada en casos de menor 
entidad (y, en ocasiones, de no tan ‗menor‘ entidad). Y, en segundo lugar que, en otros casos, la lesión efectiva del medio 
ambiente se mueve en un espacio de riesgo permitido por las exigencias de nuestro modelo de desarrollo económico. Así, 

resulta que la afectación lesiva del medio ambiente forma parte hasta tal punto de nuestra vida cotidiana, que resulta 
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necessidades decorrentes do progresso social e pelo desenvolvimento econômico prejudica a 

renovação natural desses recursos
233

, possuindo a civilização técnica moderna, ademais, alto 

potencial destrutivo
234

. 

Dessa forma, torna-se imperioso compatibilizar as exigências de desenvolvimento 

socioeconômico com a proteção de um ambiente equilibrado
235

, sintetizando-as 

dialeticamente, de modo que produzam um desenvolvimento sustentável, caracterizado pela 

obtenção concomitante de objetivos sociais e econômicos ao lado da necessária proteção 

ambiental. 

A consciência sobre a gravidade da questão ambiental intensificou-se na comunidade 

jurídica internacional com a Conferência de Estocolmo de 1972
236

. A partir de então, uma 

série de documentos político-jurídicos foram criados contendo em seu âmago disposições 

representativas da preocupação com a tutela ambiental, notadamente as Constituições vindas a 

lume na década de 1970 e seguintes
237

.  

Acompanhando esse movimento sentido em nível internacional, o legislador 

constituinte brasileiro, no texto de 1988
238

, estabeleceu a proteção ao ambiente como uma 

                                                                                                                                                                                              
sumamente difícil fijar la frontera en la que la dimensión cuantitativa y cualitativa de la conducta peligrosa realizada deba 
lugar a la intervención penal‖ (Los delitos contra el medio ambiente, p. 30).     
233 Convergente, nesse aspecto, a doutrina de GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO: ―Nessa linha, à lógica assumida 
pela sociedade capitalista industrial, baseada no consumo e desfrute ilimitado dos recursos naturais vitais do (e ao) planeta, 
escaparia a constatação, hoje pacífica, de que um uso desmedido corrompe, de forma muitas vezes irreversível, o fruir 
natural, indispensável à renovação desses mesmos recursos‖ (Ob. cit., p. 163). 
234 ―Sin embargo, a raíz de la propagación global y de la magnitud gigantesca de la demanda de materias primas, como 

también de la producción de basura, el potencial destructivo de la civilización técnica moderna ha alcanzado dimensiones 
astronómicas‖ (SCHÜNEMANN, Bernd, Sobre la dogmática y la política criminal del derecho penal del medio ambiente, p. 
309). 
235 ―Destarte, toda política ambiental deve procurar equilibrar e compatibilizar as necessidades de industrialização e 
desenvolvimento com as de proteção, restauração e melhora do ambiente‖ (PRADO, Luiz Regis, Direito Penal do Ambiente, 
p. 66). 
236 Bem expressiva a esse respeito é a Resolução final dessa Conferência: ―O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do 
meio ambiente que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, social e 
espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no planeta levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso 

da ciência e da tecnologia, conquistou o poder de transformar de inúmeras maneiras e em escalas sem precedentes o meio 
ambiente. Natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente essencial para o bem-estar e para o gozo dos direitos humanos 
fundamentais, até mesmo o direito à própria vida‖ (Idem, p. 68). 
237 De fato, a elevação do meio ambiente ao mais destacado nível do ordenamento jurídico foi tendência verificada 
mundialmente, principalmente a partir da incorporação pelos textos constitucionais de demandas sociais. A respeito da 
inserção do meio ambiente como bem digno de tutela penal promovida mercê de sua constitucionalização, a doutrina de 
MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO: ―A introdução do conjunto de bens e valores compreendidos no conceito de 
meio ambiente no rol dos bens jurídicos merecedores de proteção penal deu-se, inicialmente, por influxo da sua incorporação 

às finalidades do Estado. Isto é, sobretudo a partir da década de 70, verificou-se um amplo movimento de 
constitucionalização do meio ambiente; em decorrência, as constituições mais modernas passaram a exprimir em seus textos, 
de maneira taxativa, a necessidade de tutela desse bem‖ (Sociedade do risco e direito penal, p. 119). 
238 MIGUEL REALE JUNIOR informa que as Constituições anteriores à atual ―apenas se referiam no âmbito da distribuição 
de competências, em um Estado Federado, a atribuir à União a competência para legislar sobre águas, florestas, caça e pesca 
(art. 16, XIV da Constituição de 1934) bem como a estender a competência à União, Estados e Municípios para a proteção de 
monumentos históricos e naturais assim como de paisagens e locais dotados pela natureza (art. 34 da Constituição de 1934)‖ 
(Meio Ambiente e Direito Penal Brasileiro, p. 67). Porém, o Código de Caça, de 1943, substituído pela Lei de Proteção à 

Fauna, de 1967, o Código Florestal de 1965, ainda em vigor embora haja iniciativa parlamentar propondo um novo Código 
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obrigação a ser cumprida pelo Poder Público e pela sociedade e reconheceu a todos o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do 

povo e considerando-o essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se sua defesa e 

preservação em prol das presentes e futuras gerações (artigo 225, caput).  

No § 3º do artigo 225 da Constituição Federal, de onde se extrai o fundamento para 

incriminar condutas lesivas ao meio ambiente, há o que parcela da doutrina chama de 

mandado de criminalização
239

, tendo a Lei 9.605/98, responsável pela criação de diversos 

tipos penais ambientais, que vão desde a censura a atos contrários à fauna até os crimes contra 

a administração ambiental, concretizado o ideário do legislador constituinte. 

No que à dignidade toca, pode-se dizer que o meio ambiente é merecedor de tutela 

penal, pois encontra no Texto Maior a referência material necessária para fundamentar a 

criação de crimes ambientais. Sua natureza de bem pertencente a todos e a cada um, 

conferindo-lhe dupla dimensão, coletiva e individual, qualifica-o como um dos bens mais 

indispensáveis a uma vida digna, visto que a harmônica interação do homem com a natureza é 

essencial ao desenvolvimento comunitário.  

Negar a tutela do Direito Penal em favor do meio ambiente, visando à censura de 

práticas ofensivas a esse bem, e defendê-la unicamente para as clássicas formas de delito 

centradas nos direitos de liberdade e de propriedade, típicas do Estado Liberal, significaria, 

segundo JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, subverter o princípio da ultima ratio ou da 

subsidiariedade, colocando-o ―‗de pernas para o ar‘, ao subtrair à tutela penal precisamente de 

condutas socialmente tão gravosas que põem simultaneamente em causa a vida planetária, a 

dignidade das pessoas e a solidariedade com as outras pessoas‖
240

. 

Mais incisivo a respeito da presente discussão, BERND SCHÜNEMANN, como atrás 

mencionado, coloca o meio ambiente no centro da política criminal moderna e defende a 

utilização dos instrumentos mais enérgicos que a ordem jurídica possui, como o Direito Penal, 

para ―proteger la conservación de las bases de subsistencia de la humanidad‖
241

, a fim de que 

as futuras gerações possam dispor dos mesmos recursos naturais que as gerações presentes, 

                                                                                                                                                                                              
dessa natureza (Projeto de Lei n. 1.876/1999, aprovado na Câmara dos Deputados e em trâmite no Senado Federal sob o n. 
30/2011), e a Lei instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente e dos seus mecanismos de proteção, como o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 1981, revelam que o legislador brasileiro, antes 
mesmo do advento do vigente texto constitucional, já demonstrara preocupação em estabelecer diretrizes e políticas 
protetivas em prol do meio ambiente (Ibidem).  
239 A discussão a respeito da existência de obrigações constitucionais de criminalizar foi objeto de análise em item especifico 
do primeiro capítulo. 
240 O Direito Penal entre a “sociedade industrial” e a “sociedade de risco”, p. 50. 
241 Ob. cit., p. 310. 
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―de modo que toda explotación abusiva irreversible constituye una violación injustificable de 

los intereses de las generaciones futuras‖
242

. 

Há autores, porém, que revelam profundo ceticismo quanto à capacidade do Direito 

Penal oferecer respostas convincentes ao problema da degradação ambiental. WINFRIED 

HASSEMER, por exemplo, para além de qualificar como contraproducente o Direito Penal 

Ambiental, diz que esta assertiva, reformulada de uma maneira radical, conduz às seguintes 

afirmações: ―quanto mais direito penal do ambiente, menos proteção ambiental; quanto mais 

ampliarmos e agravarmos o direito penal do ambiente, tanto mais estaremos a dar maus 

passos‖
243

. 

O autor apoia seu pensamento na constatação dos déficits de execução de que padece o 

Direito Penal Ambiental, em virtude das colossais cifras negras nele verificadas
244

, do caráter 

repressivo – e não preventivo – do Direito Penal, das regras de imputação deste e dos 

problemas advindos da acessoriedade administrativa
245

. As críticas de WINFRIED 

HASSEMER põem em destaque a ineficiência destas neo-incriminações, revelando ―o 

caracter simbólico do direito penal do ambiente, cujo verdadeiro préstimo redunda em 

desobrigar os poderes públicos de perseguirem uma política de proteção do ambiente 

efetiva‖
246

. 

Em entendimento semelhante a este, de maneira crítica, FELIX HERZOG pondera que 

a opção pelo Direito Penal Ambiental provoca menos conflitos e é muito mais barata que a 

adoção de políticas públicas voltadas às grandes indústrias, visando a que estas promovam 

uma mudança ecológica de suas atividades
247

. Nesse particular, acentua-se o fato de que os 

responsáveis em grande medida por condutas lesivas ao meio ambiente em geral são 

excluídos da tutela penal ambiental, já que suas atividades gozam de autorização 

administrativa, punindo-se os que causam pouca degradação ao meio ambiente
248

.  

                                                             
242 Idem, p. 314. 
243 A preservação do ambiente através do Direito Penal, p. 28. 
244 Idem, p. 30. A propósito das cifras negras, em âmbito nacional a pesquisa feita por MÁRCIA ELAYNE BERBICH DE 
MORAES, abrangendo o período de 1999 a 2001 e os processos judiciais, autuações administrativas e autos de infração 
registrados em Porto Alegre e na Região Metropolitana, revelou, em um primeiro momento, os crimes selecionados pelo 
aparato policial e o que eles representam em termos estatísticos: de 572 casos analisados,  46% referiam-se a delitos contra a 

pesca e 16,3% a pássaros em cativeiro (A (In)Eficiência do Direito Penal Moderno para a tutela do meio ambiente (Lei n. 
9.605/98) na sociedade de risco, p. 183). Mais adiante, a autora conclui que ―a seleção processual penal dos crimes 
ambientais reflete o caráter simbólico da Lei n. 9.605/98, uma vez que não demonstra estar responsabilizando os verdadeiros 
poluidores e apenas estar atingindo determinado segmento da população‖ (Idem, p. 186). 
245 Ob. cit., passim. 
246 Ob. cit., p. 33. 
247 Algunos riesgos del Derecho penal del riesgo, p. 204. 
248 No contexto desta argumentação, JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD afirma que na sociedade do risco, 

caracterizada por atribuir a todos os problemas socioambientais, parece que todos os gatos são pardos, pois há equiparação de 
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O autor também demonstra preocupação com os efeitos que a intervenção jurídica 

pode ocasionar, quando pretende produzir determinados câmbios sociais, fenômeno que pode 

ser sintetizado na expressão ―trilema regulador‖, cujos contornos são os seguintes: a) a 

indiferença recíproca do Direito e da sociedade; b) a desintegração social através do Direito; 

c) a desintegração do Direito através de expectativas excessivas da sociedade
249

. De acordo 

com FELIX HERZOG, este fenômeno aponta para a conclusão de que o Direito Penal do 

risco, nele inseridas as incriminações relativas ao meio ambiente, ―es incompatible con la 

tradición liberal del derecho penal, puede repercutir negativamente en la autoregulación social 

de las situaciones de riesgo y daña la autoridad social del derecho penal, (pues) atenta contra 

los principios fundamentales del derecho‖
250

.  

Portanto, não se podendo ignorar os problemas de efetivação do Direito Penal 

Ambiental, e evitando-se posturas que constituam more of the same, a necessidade da tutela 

penal para a proteção do ambiente advirá da criminalização de condutas que o ofendam 

gravemente, relevando intensa danosidade social. Além disso, as demais esferas de prevenção 

do delito, como o Direito Civil e o Direito Administrativo, deverão mostrar-se insuficientes à 

eficaz tutela do ambiente, sem que para tal se ignore o princípio da proporcionalidade. Por 

fim, é imprescindível que o Direito Penal Ambiental não se revele apenas simbólico, ineficaz, 

desconectado das reais finalidades que deve perseguir; deve, ao contrário, buscar não só 

dissuadir e reprovar mas, também, orientar e conscientizar, restringido seu âmbito de proteção 

aos casos particularmente graves
251

.   

 

 

2.5.2. A tutela penal ambiental e o bem jurídico protegido  

 

Feitas as considerações acima, colocam-se as seguintes indagações: qual é o bem 

jurídico protegido pelo Direito Penal Ambiental? O Direito Penal do ambiente há de ter um 

referente pessoal ou esta proteção deve vincular-se unicamente ao resguardo dos 

                                                                                                                                                                                              
responsabilidade de indústrias químicas com pequenos agricultores que poluem o ambiente (Ensayo para la abolición del 

derecho penal del medio ambiente, p. 525). 
249 Límites al control penal de los riesgos sociales, cf. pp. 319-320. 
250 Idem, p. 321. 
251 A propósito das imposições constitucionais de criminalização e do bem jurídico ambiental, MARIA DA CONCEIÇÃO 
FERREIRA DA CUNHA assevera o que se segue: ―Até porque, as imposições constitucionais de criminalização só se 
poderão referir a um núcleo restrito de condutas especialmente danosas e em relação às quais seja imprescindível a 
intervenção penal, com a sua força orientadora, consciencializadora, mas também dissuasora (aqui, o aspecto de dissuasão 
parece assumir especial significado) e reprovadora. Sendo assim, só em relação aos casos particularmente graves, se deverá 

sustentar a imposição constitucional de criminalização‖ (Ob. cit., p. 420). 
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ecossistemas? Como se vê, há a tensão aqui de duas vertentes doutrinárias, cada uma delas 

disputando a preferência do núcleo de proteção do Direito Penal Ambiental, que são as 

seguintes: o antropocentrismo e o ecocentrismo.  

De certo modo, conexionadas a essas considerações estão as perspectivas que podem 

ser conferidas ao ambiente natural, que acentuam o caráter ora relacional dos indivíduos com 

o meio ambiente, ora a feição sistêmica deste. Trata-se, pois, de enxergar o ambiente de uma 

dupla maneira: a) mundividencial: significa encarar o ambiente e a sua relação com a 

comunidade, reconhecendo-o como indispensável para o desenvolvimento dos indivíduos
252

, 

legitimando-se, assim, a ameaça penal; b) sistêmica: traduz-se no aproveitamento utilitário à 

sociedade do funcionamento regular de um complexo ecossistema formado por seres vivos e o 

homem
253

, sendo essa tutela melhor exercida pelo Direito Administrativo Ambiental. 

Essa dupla perspectiva do ambiente fornece os componentes essenciais ao início do 

debate entre antropocentrismo e ecocentrismo. Isso porque, enquanto o primeiro associa aos 

delitos ambientais a proteção do indivíduo, o segundo singulariza-se pela tutela da natureza, 

em si considerada, tendo caráter sistêmico. Significa optar, em outras palavras, pelo manejo 

da intervenção penal para tutelar o meio ambiente mercê de sua importância ao 

desenvolvimento dos indivíduos ou de usar o Direito Penal para proteção da natureza como 

um valor autônomo.    

Aqueles que defendem uma visão ecocêntrica do bem jurídico-penal ambiental 

―vislumbram nos elementos da natureza – a água, o ar, a fauna, a flora, o solo etc. – um valor 

intrínseco, alçando-os à qualidade de bem jurídico‖
254

, de maneira que se tutelam esses 

componentes naturais prescindindo-se da proteção do indivíduo
255

. Criticamente, como 

pontua JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD, ―desde el punto de vista teórico, un 

                                                             
252 ―Tanto o ambiente natural como o consumo podem ser abordados quer numa perspectiva mundividencial, de teor prático-

ético, quer numa perspectiva sistémica. A primeira diz respeito à relação entre cada um dos aqueles âmbitos e a comunidade 
de sujeitos, ao modo como esta os valora, bem como aos seus diversos componentes, em termos de necessidades humanas 
elementares e os reconhece como aspectos fundamentais para a realização pessoal dos seus membros. Por esta via, 
componentes ambientais e bens de consumo tornam-se nas sociedades contemporâneas bens dos sujeitos, objectos valiosos 
ligados a novas dimensões da cidadania‖ (DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 762). 
253 ―Na perspectiva sistémica, ambiente natural e consumo são domínios socialmente relevantes cujo funcionamento regular é 
socialmente útil e por isso submetido à normação jurídica. As regras de funcionamento são juridificadas, transformadas na 
linguagem do dever jurídico e respaldadas por sanções formais. Os ramos do Direito vocacionados e melhor apetrechados 

para assegurar a tutela dessas ‗funções‘ são, respectivamente, o Direito Administrativo do Ambiente e o do Direito 
Administrativo do Consumo‖ (Idem, p. 763). 
254 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 24. 
255 Adepto dessa linha de pensamento, BERND SCHÜNEMANN vai dizer que ―en lo que respecta al bien jurídico, tanto el 
verdadero interés de protección que se encuentra detrás del tipo penal como el bien de protección captado directamente por 
éste sólo pueden estar constituidos por los bienes ecológicos mismos. De este modo, el querer abarcarlos sólo de manera 
indirecta por la lesión o puesta en peligro de individuos, tal como predomina en muchos ordenamientos jurídicos, es tan 
equivocado y realmente disfuncional como establecer una restricción al mero interés de controlar que posee el Poder 

Ejecutivo‖ (Ob. cit., p. 330). 
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ecocentrismo consecuente hasta el final no pasa de ser una ingenua naturalización de las 

relaciones sociales‖
256

. 

Como argutamente observa RENÉ BLOY
257

, essa maneira de encarar o bem jurídico-

penal ambiental corre o risco de impor à drástica intervenção penal a tutela de um rigorismo 

moral, consubstanciada na tutela de uma específica ética, a ambiental, contrastando com o 

modelo de crime como ofensa a bens jurídicos. Em sentido semelhante, quando trata dos 

efeitos simbólicos do Direito Penal Ambiental, JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD 

rejeita a utilização da tutela penal com vistas à obtenção de efeitos pedagógicos, para que ela 

não se converta ―en una especie de academia popular para educar al auditorio en los cuidados 

que necesita la naturaleza‖
258

. 

Para além dessa constatação, o prestígio a um ecocentrismo acrítico, voltado à 

proteção da natureza e de seus elementos, desconsiderada a tutela dos interesses das pessoas, 

conduz a uma funcionalização do Direito Penal Ambiental à tutela de atividades estatais úteis 

à preservação do meio ambiente
259

, tornando-o indiferente à teoria do crime como ofensa a 

bens jurídicos, porque estes são criados apenas artificialmente. Enfim, o ecocentrismo peca 

por funcionalizar o indivíduo, ameaçando-o com a mais grave restrição em sua liberdade, 

representada pelo Direito Penal, permitindo a punição de condutas que não encontram 

fundamento no livre desenvolvimento das pessoas
260

. 

Por outro lado, verte a corrente antropocêntrica à tutela de interesses dos indivíduos, 

atrelando a proteção do meio ambiente à obtenção de resultados úteis às pessoas e ao seu livre 

desenvolvimento, daí arrancando os tipos penais ambientais seus contornos de 

                                                             
256 Ob. cit., p. 509.  
257 Apud Die Straftaten gegen die Umwelt im System des Rechtsgüterschutzes. Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, Berlin; New York, ano 38, n. 100, p. 489-493, 1988 in COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 
26, nota de rodapé. 
258 Ob. cit., p. 524. 
259 ―Vale por dizer: os objectos materiais, para os quais a tutela penal se dirige não poderiam ser chamados de bens jurídicos 
no sentido autêntico, na medida em que, em muitos casos, não se trataria da proteção de interesses de conteúdo e contornos 
precisos e com referência direta aos interesses das pessoas. Antes, seria o caso de se protegerem ‗funções da Administração 
Pública‘ ou um determinado ‗modelo de gestão ambiental‘, já que a imposição de uma sanção penal ocorreria com a mera 

‗inobservância de normas organizativas‘ ou ‗standards de segurança‘ (FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa, ob. cit., p. 173).  
260 Em sentido próximo ao do texto, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―Assim, ao se permitir a 
existência de um bem jurídico independente de qualquer relação com a pessoa, funcionaliza-se o ser humano, permitindo que 
ele seja apenado em razão de condutas que não lesionam valores essenciais para o desenvolvimento da pessoa. (Ob. cit., p. 
26). Também nesse caminho é trabalhada a doutrina de PIERPAOLO CRUZ BOTTINI: ―Assim, o direito penal do meio 
ambiente não existe para proteger os elementos ambientais em si, como objetos autônomos e independentes dos interesses 
humanos, mas como fatores indispensáveis à vida e à saúde do homem. A conduta contrária ao meio ambiente somente 
interessa ao direito penal quando afetar o equilíbrio ecológico, ou seja, quando oferecer risco a interesses humanos 

fundamentais‖ (Crimes de perigo abstrato, pp. 187-8). 
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legitimidade
261

. Decerto, o desprezo à linha antropocêntrica conduz à funcionalização e a 

administrativização do Direito Penal Ambiental, traduzidas numa ―instrumentalização da 

liberdade pessoal à consecução de equilíbrios sistêmicos e, nessa medida, uma colonização ou 

cerceamento indevido dos espaços sociais de liberdade‖
262

 , razão por que se impõe a rejeição 

da ideia de uma proteção penal ambiental entendida unicamente como tutela de funções 

estatais ou como um valor em si
263

. 

Parece ser essa a orientação que melhor se encaixa em um Direito Penal de um Estado 

Democrático e Social de Direito. Entendido o Direito Penal como uma das manifestações de 

controle social, segue-se que ele deve agir ali, onde sua presença se revele favorável ao livre 

desenvolvimento comunitário, devendo adaptar-se à evolução dos novos riscos, frutos do 

progresso técnico e social, criando as incriminações necessárias para tanto, cujo merecimento 

e necessidade da pena deverão estar presentes.  

Isto presente, deverá o Direito Penal ter o cuidado, ainda, de não eleger inadequados 

rumos político-criminais que tendam à sua funcionalização e administrativização, 

descaracterizando-o. Ao revés, o Direito Penal, hoje e sempre, deve ter no indivíduo e em seu 

desenvolvimento comunitário suas bases de legitimidade. A mera funcionalização do Direito 

Penal e o seu uso com a finalidade de garantir expectativas normativas contrafaticamente, 

privilegiando exigências funcionais do sistema social, como quer a vertente funcional-

sistêmica, conduz à mutilação da dignidade do indivíduo. Este acaba sendo esquecido, quando 

se reivindica a tutela autônoma do meio ambiente como bem jurídico.  

Na linha de tais considerações, nem uma teoria monista-pessoal nem um 

funcionalismo exacerbado, tampouco um dualismo-impessoal dão respostas satisfatórias aos 

fenômenos sociais modernos; se é verdade que, mesmo na proteção dos bens jurídicos 

coletivos, não há que se olvidar da dimensão individual, também é correto que a afetação 

direta e imediata dos interesses individuais oferece solução apenas parcial ao problema. É 

necessário, assim, seguir um caminho político-criminal que projete na tutela penal ambiental a 

proteção de necessidades humanas, considerado o meio ambiente ao mesmo tempo ―do e para 

                                                             
261

 Fazendo referencia ao quadro jurídico-constitucional da Espanha, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ e RAQUEL 

MONTANER FERNÁNDEZ afirmam que naquele país optou-se por uma linha antropocêntrica do bem jurídico ambiental: 
―Lo cierto es que el medio ambiente aparece en el básico art. 45 de la Constitución en un contexto claramente 
antropocéntrico y personalista: el medio ambiente es concebido como un ‗derecho‘ (desde luego, no fundamental) de los 
ciudadanos y como un medio ‗adecuado para el desarrollo de la persona‘. Se reclama la protección jurídica ambiental en 
cuanto el hombre se integra en el medio ambiente y éste, a su vez, constituye el ‗fundamento existencial, presente y futuro del 
ser humano‘‖ (Ob. cit., p. 25). 
262 DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 569. 
263 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 30. 
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o homem‖
264

, de modo que esta proteção vá além da técnica de incriminação de condutas 

ofensivas à vida e à saúde.  

Assim, não pode haver bem jurídico sem titular, ou que não possa ser reconduzido ao 

ser humano, quer em sua individualidade, quer em sua socialidade, entendido, portanto, como 

―homo loquens‖
265

, para que se evite a funcionalização do Direito Penal e a sua respectiva 

hipertrofia, permitindo que se lhe retire o caráter primário e primeiro de solução de todos os 

conflitos sociais, já que o Estado dispõe de outros instrumentos para a tutela dos riscos sociais 

da atualidade. 

Enfim, a fé desmedida e a fuga no e para o Direito Penal
266

, fenômenos típicos da 

atualidade, tanto quanto possível devem ser reduzidas, descortinando-se a verdadeira 

identidade e feição do Direito Penal, instrumento de que se deve valer minimamente o Estado 

e que, quando utilizado, como no caso da tutela ambiental, há de ter em conta a proteção do 

indivíduo e de suas necessidades, proscrevendo-se a mera tutela de funções estatais e a 

assunção de um Direito Penal Administrativizado e remetendo-se a âmbitos de regulação 

extrapenais condutas que não ofendam bens jurídico-penais-ambientais.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
264 ―Mas, se tudo isso é suficiente para afastar-nos de uma vertente radicalmente antropocêntrica, o mesmo não se poderá 
afirmar de uma posição intermediária, empenhada em conciliar a legítima (e direta) protecção de bens jurídicos supra-
individuais com uma ‗dimensão pessoal‘, presente em todo e qualquer bem digno de protecção pelo direito penal. Sendo 
assim, o que se quer defender é que o meio ambiente só se assume como objeto de tutela enquanto valor indispensável à 
satisfação de necessidades humanas – enquanto meio ambiente ‗do homem‘ e ‗para o homem‘ (antropocentrismo moderado)‖ 
(FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa, ob. cit., p. 176). 
265 Sobre a expressão, a doutrina de AUGUSTO SILVA DIAS: ―As filosofias da intersubjectividade fundam, assim, uma 
nova antropologia, na medida em que trabalham com uma nova imagem do homem, que já não é a do ‗ego transcendental ‘, 
destituído de tempo histórico e de pertença comunitária, ou a do ‗homo oeconomicus‘, protótipo do sujeito egoísta, 
maximizador de utilidades próprias, mas a do ‗homo loquens‘, o sujeito comunicativo, cujo modo de ser é em interacção e 
em cooperação com os outros‖ (Ob. cit., p. 269). 
266 ―La necesaria protección de los intereses colectivos y la supuesta idoneidad específica de la rápida y eficaz vía penal – 
axioma, por cierto, carente de respaldo empírico – para abordar los problemas sociales se han esgrimido como argumentos 
legitimadores de una fe desmedida en el Derecho Penal, de una huida hacia el Derecho Penal‖ (GARCIA-PABLOS DE 

MOLINA, Antonio, ob. cit., p. 570). 
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Capítulo 3 

As técnicas de tutela utilizadas no Direito Penal Ambiental 

 

3.1. Noções introdutórias 

 

Nos capítulos anteriores, a explanação desenvolveu-se com vistas a estabelecer a 

premissa sobre a qual se prende a legitimidade do Direito Penal, isto é, centrou-se a pesquisa 

até agora desenvolvida nos contornos materiais da intervenção penal. Não passou ao largo das 

considerações antes feitas o fenômeno da expansão do sistema punitivo e o consequente 

alargamento do Direito Penal para fazer frente a novas formas de criminalidade, em particular 

às condutas atentatórias a um meio ambiente sadio e de qualidade. 

Analisou-se, ainda, a crescente preocupação verificada no curso histórico com a 

degradação ambiental e a emergência do meio ambiente como bem digno de tutela pelo 

Direito Penal, cuja densidade axiológica fora absorvida pelo texto constitucional de 1988. No 

âmbito desse contexto analítico, a questão da carência da proteção penal ambiental, à luz da 

adoção de um critério material de ilícito, marcado pela tutela de interesses humanos, foi 

também objeto de enfrentamento nesta dissertação. 

Feitos os aportes teóricos introdutórios necessários à compreensão do tema central a 

que nos propusemos investigar, é chegado o momento de descortinar as técnicas de que se 

valeu o legislador ordinário para tutelar penalmente o meio ambiente. Não só será abordado o 

instrumental incorporado à Lei 9.605/98, como se procederá à análise da conformidade deste 

com os princípios penais em que se assenta a Constituição Federal. Nessa ordem de ideias, a 

um só tempo serão expostas e definidas as técnicas de tutela penal-ambiental, e os correlatos 

problemas de natureza jurídico-dogmática que delas advêm, para, em seguida, perscrutar se 

resistem a um firme processo de filtragem constitucional. 
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3.2. As relações entre o Direito Penal Ambiental e o Direito Administrativo: os porquês 

do recurso à técnica da acessoriedade administrativa 

 

No estudo introdutório do Direito Penal, é comum a análise da forma e da intensidade 

de comunicação operada entre a ciência penal e as demais. Na doutrina, tradicionalmente, os 

autores descrevem em suas obras as diversas ligações existentes entre este ramo do Direito 

com os outros setores do ordenamento jurídico
267

, pontuando a necessidade de intercâmbio 

das noções sedimentadas por uma específica normatividade para o preenchimento de lacunas 

existentes no Direito Penal. 

Esse apontamento não constitui exceção no Direito Penal voltado à proteção do meio 

ambiente, visto que, como se demonstrará, é corriqueiro neste campo de regulação jurídica o 

socorro, não só a conceitos moldados pelo Direito Administrativo, como a atos – tanto gerais 

como singulares – de natureza administrativa. Tal procedimento compõe etapa necessária e 

indispensável à criminalização de algumas condutas lesivas ao meio ambiente, de maneira que 

nesses casos a acessoriedade administrativa condiciona a existência do ilícito penal à 

intervenção da Administração, tornando-se esta responsável em grande parte pela demarcação 

e articulação do espaço de incidência da normativa penal
268

.    

À luz dessas considerações, é pertinente o reconhecimento – sendo essa, efetivamente, 

uma das principais razões pelas quais o Direito Penal se apoia em normas administrativas – de 

que compete ao Direito Administrativo um círculo maior de intervenção regulatória na seara 

do meio ambiente, cabendo-lhe em princípio demarcar os precisos limites entre os riscos que 

são permitidos e os que são proibidos. Não há dúvida de que os agentes administrativos, 

dotados de conhecimentos especificamente voltados à proteção ambiental, têm melhores 

                                                             
267 No primeiro capítulo da obra Instituições de Direito Penal BASILEU GARCIA explicita as relações do Direito Penal com 
o Direito Civil, com o Direito Constitucional, com o Direito Internacional Público e com o Direito Administrativo (pp. 11 e 
seguintes). HELENO CLAUDIO FRAGOSO, no capítulo introdutório de suas Lições de Direito Penal, tangencia as 

conexões entre Direito Penal e Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Administrativo, Direito Penal e Direito 
Administrativo, Direito Penal e Direito Processual Penal e, por fim, Direito Penal e Direito Civil (pp. 06 e seguintes).    
268 É por essa razão que WINFRIED HASSEMER sustenta que a acessoriedade administrativa transforma o Direito Penal em 
um instrumento auxiliar da Administração Pública: ―À primeira razão, seguindo a terminologia consagrada, vou chamar de 
acessoriedade administrativa (Verwaltungsakzessorietät). Quer isto dizer que o direito penal não intervém autonomamente, 
antes fica na dependência do direito administrativo. Ou seja, a entidade que controla o respeito pelas fronteiras do direito 
penal deixou de ser o juiz para passar a ser a Administração. O direito penal transformou-se, por esta via, num instrumento 
auxiliar da administração, passando a depender, para a demarcação das respectivas fronteiras, da intervenção da 

Administração‖ (A preservação do ambiente através do Direito Penal, p. 31). 
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condições técnicas de estabelecer uma ordem normativa que prime por um ambiente sadio e 

que proscreva atividades degradantes a esse bem dotado de magnitude constitucional
269

. 

É claro que o resultado das considerações concretizadas em termos legais pela 

Administração em prol de um ambiente de qualidade devem também ajustar-se às 

necessidades de desenvolvimento econômico-social, ou seja, ―ao legislador incumbe tentar 

encontrar o justo equilíbrio entre o progresso económico e social e o direito fundamental à 

manutenção de um ambiente são‖
270

. Desse modo, os interesses antagônicos existentes nesse 

campo, que envolve uma rede de proteção legal que busca um caminho conciliatório entre a 

imprescindibilidade de um ecossistema equilibrado e os reclamos da indústria, conduzem à 

constatação de que não há como oferecer uma proteção absoluta ao bem jurídico ambiental
271

, 

caso contrário, estar-se-ia a sacrificar em nome dessa proteção bens constitucionalmente 

reconhecidos
272

. 

Vistas as coisas desse modo, compreende-se a conformidade à ordem legal de 

atividades industriais e tecnológicas que causam intenso impacto ambiental, já que o início 

destas atividades deve contar com prévia autorização do Poder Público para regular 

funcionamento
273

. Assim, se é certo que ―os atentados contra o equilíbrio e a sanidade do 

ambiente verdadeiramente graves provêm, sem margem de dúvidas, não de comportamentos 

individuais, mas de actividades industriais ou de qualquer outro género de acções 

colectivas‖
274

, parece também correto afirmar que o porquê desse paradoxo repousa na 

fórmula consagrada do desenvolvimento sustentável, cuja síntese resulta na proximidade da 

                                                             
269 Conforme a esse respeito leciona RITA CASTANHEIRA NEVES, ―na área do direito ambiental, o direito administrativo 
é a ordem normativa que se pode assumir como protagonista, nomeadamente por conhecer melhor os agentes poluidores mais 
perigosos e por se encontrar bem posicionada para observar e actualizar os progressos tecnológicos. Nesta medida, o direito 
penal não pode perder de vista que quando, numa lógica de subsidiariedade decide consagrar crimes ambientais, por 
imperiosas necessidades tutelares do bem jurídico com dignidade penal, está avançar por meandros que são de há muito 
objecto de outra disciplina jurídica‖ (O ambiente no direito penal: a acumulação e a acessoriedade, p. 300). 
270 RODRIGUES, Anabela Miranda, Comentário Conimbricense do Código Penal, p. 945. Para a autora, a consagração de 
uma Constituição do ambiente ou a adoção de um Estado de Direito Ambiental, ―deve preservar-se da tentação de um 
‗totalitarismo ecologista‘, ao jeito de um qualquer ‗acto de fé‘ numa pré-compreensão ecocêntrica, como já escreveu GOMES 
CANOTILHO, e evitar cair em fundamentalismos ambientalistas‖ (Ibidem). 
271 Sobre a temática do desenvolvimento sustentável, MIRENTXU CORCOY BISASOLO traz a seguinte reflexão: ―Cuando 
se habla de desarrollo sostenible se está haciendo referencia a la limitación de la protección del medio ambiente en base a la 
necesidad de ponderar las posibilidades reales de protección, en atención a la existencia de otros intereses que entran en 
conflicto con la mencionada protección‖ (Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente: una 

perspectiva criminológica, p. 74).   
272 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa, ob. cit., p. 195. 
273 A propósito do assunto, GÜNTER HEINE pontua que a extensa produção legislativa das últimas décadas em matéria 
ambiental é reflexo do conflito ―entre los intereses particulares y sociales en la conservación de un medio ambiente puro, por 
un lado, y el derecho a la libertad (de empresa) del contaminador, junto a intereses públicos de desarrollo tecnológico e 
industrial, por otro. En base a estos principios, el Derecho administrativo del medio ambiente muchas veces permite (o por lo 
menos no prohíbe) comportamientos que puedan ocasionar menoscabo o perjuicio permanentes al medio ambiente‖ 
(Acessoriedad administrativa en el Derecho penal del Medio Ambiente, p. 292).   
274 Como nesse sentido assevera PAULO DE SOUZA MENDES em Vale a pena o direito penal do ambiente?, p. 17.  
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satisfação das necessidades humanas atuais, sem o comprometimento da qualidade de vida 

das futuras gerações.   

Cabendo, como dito, ao Direito Administrativo papel de relevo na gestão das 

atividades de risco ao meio ambiente, editando os atos necessários à viabilidade de uma 

política ambiental respeitadora dos postulados atinentes ao desenvolvimento econômico-

social, o espaço de atuação do Direito Penal Ambiental é especialmente reduzido, e se 

caracteriza por sua natureza subsidiária, como não poderia deixar de ser, em relação à 

normativa administrativa
275

. Logo, há que se observar o predomínio de decretos, portarias e 

atos administrativos concretos como instrumentos idôneos e integrantes da tutela jurídico-

administrativa ambiental e que corresponde ―al Derecho administrativo del medio ambiente 

esenciales decisiones fundamentales del Estado sobre la adecuación de riesgos‖
276

, 

pertencendo ao Direito Penal, à luz do princípio da ultima ratio, a censura das mais graves 

ofensas ao meio ambiente. 

Nesse contexto, dita forma de comunicação realizada entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo é normalmente aceita e pouco contestada pelos estudiosos; diz-se que ela é 

mesmo inevitável porque é o Direito Administrativo a normatividade mais apropriada para 

fixar os standards jurídico-ambientais e traçar uma política global de controle de riscos
277

, 

valendo-se o legislador amiúde do mecanismo da norma penal em branco
278

. De fato, a 

existência de conhecimentos específicos à matéria ambiental, a demarcação em termos 

                                                             
275 ―E está claro, também, que na estratégia global de tutela ao meio ambiente que o estado tem de desenvolver, o primado é 
do direito administrativo, com sua rede de decretos e portarias, licenças, permissões e autorizações, cabendo ao direito penal 
apenas um papel flanqueador, acessório, subsidiário‖ (GRECO, Luís, A relação entre o Direito Penal e o Direito 
Administrativo no Direito Penal Ambiental: uma introdução aos problemas da acessoriedade administrativa, p. 153). 
276 HEINE, Günter, Derecho Penal del Medio Ambiente: especial referencia al Derecho Penal aleman, p. 57. Em 
complemento a essa lição, aduz criticamente o autor que tal forma de relacionamento entre as disciplinas referidas conduz a 
que ―el Derecho administrativo pueda permitir emisiones que, sin embargo, en situaciones concretas podrían conducir a la 
causación de graves perjuicios a la salud de las personas penalmente relevantes‖ (Idem, p. 55). Como adiante será analisado, 
o autor argumenta que nas hipóteses em que o Direito Administrativo autoriza um determinado comportamento que cause 

prejuízos ao meio ambiente, o agente não poderá ser censurado penalmente, porque há de ser observado o princípio da 
unidade do ordenamento jurídico e da proibição de contradições deste derivado. 
277 Conforme o expressivo entendimento de JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, ―face às condições de complexidade, de 
massificação e de globalidade da sociedade contemporânea, às quais estão ligadas uma multiplicidade e uma diversidade 
inumeráveis de condutas potencialmente lesivas de valores fundamentais inerentes à própria existência do Homem, o direito 
penal tem de distinguir, para delimitação do âmbito de protecção da norma, entre ofensas admissíveis e ofensas inadmissíveis, 
limitando-se à criminalização destas últimas‖ (O papel do Direito Penal na proteção das gerações futuras, p. 1.129). Ainda 
de acordo com o autor, a demarcação entre o que é admissível e inadmissível em termos ambientais cabe ao Direito 

Administrativo, que para tanto se valerá da técnica da acessoriedade administrativa: ―Aquela ponderação só pode caber ao 
direito administrativo e aos agentes competentes para a sua aplicação. O que conduz à conclusão de que a (...) acessoriedade 
administrativa se apresenta neste domínio como absolutamente necessária e que para ela se não divisa alternativa. (Ibidem). 
278 É de se ressaltar que esse instrumento legislativo ganhou destacado vigor no estágio civilizatório técnico e pós-industrial 
em que se vive, no seio do qual se reclama crescentemente a intervenção penal para a proteção de novos bens jurídicos. 
Assim, a esse respeito, ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA alude que a justificativa para a adoção dessa técnica 
legislativa radica em que ―en determinados ámbitos de la moderna criminalidad (...) la técnica de las leyes penales en blanco  
constituye una fórmula imprescindible de apertura y coordinación del Derecho penal hacia los distintos sectores y 

subsistemas del ordenamiento donde los nuevos bienes jurídicos encuentran su prima ratio jurídica‖ (Ob. cit., p. 413).  
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quantitativos de condutas adequadas ambientalmente, a diferença de tratamento do meio 

ambiente em cada local do país e a sua ponderação com a necessidade de desenvolvimento 

econômico, entre outros, são fatores que justificam essa forma de relacionamento 

interdisciplinar e legitimam o modelo legislativo acolhido pelos países que criminalizaram em 

seus corpos legislativos condutas atentatórias ao meio ambiente
279

. 

Vê-se que tais fatores são passíveis de modificação por motivos políticos, históricos, 

técnicos e territoriais, de tal maneira que a adequação da normatividade ambiental a novos 

padrões de regulação demanda rápida e expedita mudança legal, caracteres bem distintos e 

desconformes aos que ostenta o processo de mudança da legislação penal, onde há discussão e 

votação em sede parlamentar, e cuja duração é bem mais estendida, podendo o ritual 

legislativo se arrastar por anos. Portanto, aponta-se como umas das vantagens da dependência 

do Direito Penal ao Direito Administrativo e à adoção de normas penais em branco a 

mutabilidade e readequação da legislação penal-ambiental ―ao mudar das circunstâncias e às 

particularidades do caso específico‖, tratando-se as remissões delineadas no tipo penal à 

normativa extrapenal de um ―critério de economia legislativa‖, procedendo-se a ―uma 

contínua adaptação dos instrumentos administrativos de prevenção às novas aquisições de 

carácter científico, mas também as exigências de justiça e equidade‖, conforme entendimento 

cristalizado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão a respeito do tema, que decidiu não 

ferir o princípio da legalidade essa forma de legislar
280

. 

Todavia, manifestações doutrinárias consistentes apontam tanto para os problemas 

político-criminais, como de natureza jurídico-dogmática originados da aproximação do 

Direito Penal com o Direito Administrativo
281

. Em relação aos primeiros, alega-se que da 

colocação em prática deste modelo legislativo exsurge uma inaceitável tensão “entre um 

direito penal, preponderantemente movido pela lógica da legalidade, e um direito 

administrativo em que existem muito mais espaços de oportunidade e discricionariedade‖
282

 e 

                                                             
279 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., pp. 65-6. 
280 As referências sobre o julgamento citado foram extraídas do livro de PAULO DE SOUSA MENDES: Vale a pena o 
direito penal do ambiente? (p. 154). O autor não deixou de manifestar sua crítica acerca da decisão do Tribunal 
Constitucional alemão: ―O Tribunal Constitucional Federal cedeu às vozes fatalistas que se pronunciam contra a visão liberal 
de um direito penal submetido ao jugo garantista do princípio da legalidade puro e duro, nas suas vertentes de taxatividade e  

reserva de lei. Os argumentos usados pelo Tribunal Constitucional Federal não são, pois, susceptíveis de impressionar pela 
positiva os cultores das garantias‖ (Idem, pp. 155-6).    
281 FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO apoia seu pensamento nos princípios da separação de poderes e da 
legalidade: ―A dependência (‗acessoriedade‘) destes tipos penais de outros ramos do Direito, como o  Direito Administrativo, 
tem suscitado igualmente objecções. Assim, afirma-se que esta técnica cria o risco de ser a Administração a concretizar 
autonomamente o alargamento da intervenção penal, em detrimento do Parlamento, bem como o facto de os tipos penais 
serem, tal como estão configurados, demasiado abertos, prevendo a mesma pena abstracta para condutas concretamente 
muito diferentes‖ (Sentido e limites da protecção penal do ambiente, p. 17).   
282 GRECO, Luís, ob. cit., p. 155. 
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argui-se o caráter simbólico do Direito Penal Ambiental
283

, já que são por ele selecionadas 

apenas condutas bagatelares, de escasso significado global à deterioração do meio ambiente, 

ao passo que atividades altamente poluidoras são exercidas legalmente
284

. 

Os problemas de ordem jurídico-dogmática encaixam-se naquilo a que se 

convencionou nominar de acessoriedade administrativa, a qual se traduz em uma ferramenta 

de preenchimento de tipos penais incompletos, conhecidos por delinear os pressupostos de 

punibilidade em seu bojo e por transferir à regulação externa as minudências necessárias à 

configuração típica, bem como pela transferência a autoridades administrativas do poder de 

autorizar ou não determinadas formas de conduta nocivas, materializada a autorização em atos 

administrativos concretos.  

Serão essas formas de dependência analisadas com mais vagar ao longo deste capítulo 

e os nódulos problemáticos que daí emergem à vista dos princípios consagrados por um 

Estado de Direito Democrático, em especial a legalidade e a ofensividade, que exigem, por 

um lado, a edição de leis penais como produto legítimo do labor parlamentar, e, por outro, que 

apenas condutas significantes à indenidade do bem jurídico protegido sejam acolhidas pelo 

Direito Penal, a fim de que se possa responder à questão, pertinente no seio de um sistema 

punitivo em que o modelo de crime como ofensa a bens jurídicos é abrigado como ideia 

fundamental, de se não se está a sobrecarregar este ramo do ordenamento jurídico com 

atribuições que lhe são estranhas, como funções de controle e governo da sociedade
285

. 

 

 

3.2.1. As variadas maneiras de o Direito Penal se aproximar do Direito Administrativo 

 

Reconhecida a aproximação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo e o seu 

aprofundamento, sobretudo no contexto da atual sociedade pós-industrial
286

, é hora de 

                                                             
283 No capítulo seguinte será colocada a questão de saber se o Direito Penal Ambiental verdadeiramente é efetivo e cumpre 
seus reais objetivos ou se efetivamente produz apenas efeitos simbólicos e é ineficaz para conter a criminalidade ambiental.  
284 Ibidem.   
285  Precisamente sobre esses aspectos debruçou-se GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO: ―Particularmente, o recurso 

legislativo a figuras típicas construídas sob o modelo da acessoriedade administrativa (...) entra em tensão com o princípio 
constitucional da reserva legal, na medida em que a formulação de normas penais em branco retira do legislador penal o 
poder de determinar os limites da atuação proibida, deixando-o a cargo da Administração Pública. Por outro lado, a 
tipificação de crimes formulados a partir dessa mesma técnica merece redobrada atenção da perspectiva do princípio da 
ofensividade, ao menos se se quiser que os crimes em questão continuem a proteger um qualquer bem jurídico, e não as 
funções de controle e governo da sociedade (funções normalmente atribuídas aos entes administrativos‖ (Ob. cit., p. 198). 
286 Como visto no item 2.3. deste trabalho, o fenômeno da Administrativização do Direito Penal surgiu em razão de 
exigências por cobertura penal a novos bens jurídicos e da incessante angústia da sociedade pós-industrial em produzir 

segurança aos cidadãos, o que bem demonstra a intensa aproximação das duas disciplinas. Todavia, naquele item procurou-se 
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clarificar as formas de acessoriedade existentes entre estes ramos do ordenamento jurídico e 

os problemas jurídico-dogmáticos que derivam desta técnica de tutela legislativa. Como se 

verá, cada uma dessas formas de acessoriedade apresenta perfil correspondente à intensidade 

com que o Direito Administrativo relaciona-se com o Direito Penal, isto é, os níveis de 

acessoriedade e o modo como se revelam estão ligados ao grau de proximidade entre as 

disciplinas referidas.      

Assim é que, na esteira das considerações teóricas formuladas por GÜNTER HEINE, 

pode-se falar em três maneiras de expressão da acessoriedade administrativa ou de três formas 

de relação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo. Segundo a classificação tripartida 

do autor, é possível que o Direito Penal figure como: a) absolutamente dependente da 

Administração; b) absolutamente independente da Administração; c) relativamente 

dependente da Administração
287

.  

No primeiro dos modelos mencionados, o Direito Penal é vocacionado a garantir 

concretamente o cumprimento das decisões jurídico-administrativas, subordinando-se às 

funções e aos objetivos do Direito Administrativo. Suas finalidades de proteção são, assim, 

desenvolvidas com a finalidade de assegurar a execução administrativa e o seu controle e 

supervisão por parte das autoridades e de garantir o cumprimento dos standards 

administrativos
288

, de tal maneira que o Direito Penal tem sua autonomia consideravelmente 

reduzida, e se presta apenas para reforçar as resoluções administrativas e a, singelamente, 

punir desobediências administrativas
289

, assumindo natureza sancionatória, avesso ao robusto 

entendimento doutrinário que vê no crime uma ofensa não-insignificante a um bem jurídico-

penalmente tutelado.  

Por sua vez, o modelo de Direito Penal absolutamente desprendido da Administração 

intervém autonomamente em relação a esta, já que a importância dos bens jurídicos em jogo e 

a gravidade da conduta lesiva ao tipo penal tornam desnecessária qualquer integração ou 

                                                                                                                                                                                              
contextualizar o aparecimento de novas demandas de criminalização a condutas que se acomodariam sem problemas nos 
limites da normatividade jurídico-administrativa, ou em outro setor do ordenamento jurídico, porque os problemas de caráter 
sistêmico associados a essas demandas são mais bem resolvidos por meio de uma política global de controle dos riscos, sendo 
insatisfatória a intervenção pontual e setorizada do Direito Penal; aqui, ao ensejo da análise da técnica da acessoriedade 
administrativa, o intento é diverso, embora se tenha em mente a inadiável necessidade de demarcar o espaço de atuação de 

cada uma das disciplinas: trata-se de dilucidar jurídico-dogmaticamente se os instrumentos legislativos decorrentes da 
aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo traduzem-se em violações aos tradicionais princípios limitadores 
do poder de punir estatal.       
287 Acessoriedad administrativa en el Derecho penal del Medio Ambiente, pp. 293 e ss., passim. 
288 Ibidem. 
289 Nesse sentido, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―Já num modelo típico de absoluta dependência, o 
tipo penal objetivo se aperfeiçoa com a mera desobediência administrativa, sem questionamentos materiais relacionados à 
afetação do bem jurídico meio ambiente. A proteção penal está, em tal modelo, voltada à tutela imediata da atividade 

administrativa relacionada ao meio ambiente― (Ob. cit., p. 70).    
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complementação administrativa. Como não há a possibilidade de o Estado concordar com 

esse tipo de prática, a solução encontrada nesse modelo é a de intervir jurídico-penalmente; 

todavia, caso o indivíduo tenha obtido autorização legal para assim agir e tenha atuado em 

total conformidade com esta, em homenagem ao princípio da unidade do ordenamento 

jurídico e da vedação que se impõe ao Estado de tomar decisões contraditórias entre si, parece 

que, nessa hipótese, não é possível a imposição de sanção penal.         

Após analisar o conteúdo desses dois primeiros modelos, MORALES PRAT identifica 

pontos importantes de fragilidade de cada um deles: 

 

O desconhecimento da exigência de que, do ponto de vista das técnicas de 
tutela, suscita um modelo de intervenção penal equilibrado para a tutela do 

ambiente, pode produzir múltiplas conseqüências perturbadoras: 1º Na 

hipótese de um modelo de tutela penal do ambiente excessivamente 
autônomo, produz-se a ignorância da própria lógica interna do modelo 

institucional de meio ambiente pelo qual se optou extrapenalmente, com o 

conseqüente risco de intervenções do direito penal orientadas não tanto a 

salvaguardar os interesses que se reclamam social e institucionalmente 
quanto a por em questionamento o próprio modelo funcional de meio 

ambiente. 2º Pelo contrário, se se adopta um modelo de intervenção penal 

excessivamente dependente do modelo institucional extrapenal de meio 
ambiente (principalmente expresso através de legislação ambiental), de 

cunho meramente sancionador, em claro desprezo à relativa autonomia do 

direito penal na hora de fixar os postulados valorativo-teleológicos da 
intervenção punitiva, o princípio da ofensividade ao bem jurídico se 

desvanece. Nesta hipótese o direito penal acaba por tutelar aspectos formais 

da própria legislação ambiental ou meras funções administrativas de 

prevenção ou controle no setor ambiental
290

. 

 

No último modelo mencionado, o Direito Penal caracteriza-se por depender sua 

atuação da existência de normas administrativas a que o tipo penal faz referência. Nessa 

forma de relacionamento, o Direito Penal traça os contornos essenciais da incriminação, 

transferindo ao Direito Administrativo a incumbência de preencher, quer por meio de normas, 

quer por meio de atos concretos, a lacuna existente no tipo legal de crime.    

Neste tipo de acessoriedade compete à Administração regular normativamente os 

aspectos técnicos relativos à proteção do meio ambiente, estabelecendo valores-limite de 

exploração dos recursos naturais, cujos vetores serão observados pelo intérprete da lei penal. 

É pertinente ressaltar, contudo, que não bastará à configuração do ilícito ambiental a mera 

transgressão da normatividade administrativa, sendo necessária, ainda, a demonstração de 

                                                             
290 La estructura del delito de contaminación ambiental, pp. 476-8, apud GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO, p. 

202. 
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efetivo prejuízo ao meio ambiente decorrente da conduta do agente
291

, evitando-se a alteração 

da missão conferida ao Direito Penal de tutela de bens jurídicos fundamentais à ―tutela do 

bom funcionamento da Administração‖
292

. 

Deveras, na medida que só se legitima a intervenção penal para o rechaço de condutas 

que violem significativamente um bem jurídico-penal digno de tutela, daí se segue ser 

descabida a intervenção penal com o intuito exclusivo de reprovar a mera desobediência 

administrativa. Nesses casos, desacompanhada aquela de um juízo de desvalor mais intenso 

por força do agir do agente ou do resultado por ele produzido, deverá ser excluída a via penal, 

porque não figura em si mesma merecedora de proteção penal a mera desconformidade aos 

preceitos jurídico-administrativos
293

, isso se não se quiser usar o Direito Penal como 

instrumento político-promocional das funções administrativas de proteção ao meio ambiente.  

Essas considerações tornam verdadeira a assertiva de que, embora seja indispensável a 

utilização pelo Direito Penal de conhecimentos técnicos oriundos da ordenação 

administrativa, não é possível ―una penalización de todo el Derecho Administrativo‖
294

, de 

maneira que o comportamento daquele que descumpre obrigações administrativas, para 

tornar-se jurídico-penalmente relevante, deve ser dotado de ―cierta idoneidad para dañar el 

bien penalmente protegido‖
295

.  

Por outro lado, não há como ignorar que o reverso da linha de raciocínio exposta 

chama atenção para aqueles casos em que, a despeito de o agente ter ocasionado grave 

perturbação ao bem jurídico-ambiental, sua atuação pautou-se pela estrita obediência aos 

regramentos – gerais e individuais – expedidos pela autoridade administrativa. Dessa forma, 

                                                             
291 Na mesma linha de entendimento GÜNTER HEINE vai dizer que ―no basta la mera desobediencia administrativa, o sea, 
la contravención del ordenamiento jurídico-penal – sin tener en cuenta sus efectos ecológicos – sino que se requieren 
acciones con consecuencias que (por lo menos potencialmente) puedan perjudicar al medio ambiente‖ (Ob. cit., p. 296). Em 
sentido próximo, adverte HELENA REGINA LOBO DA COSTA que esse modelo, ―para que não se volte à mera tutela da 
atividade administrativa, precisa sempre exigir a demonstração do perigo ou da lesão ao bem jurídico como condição 

necessária para a configuração objetiva do modelo típico‖ (Ob. cit., p. 71).  
292 HELENA REGINA LOBO DA COSTA, em complemento à ideia antes citada, conclui que ―é preciso ter sempre 
presente, no tratamento do tipo penal, que o recurso ao direito administrativo se dá por exigências da própria matéria, mas 
que o direito penal não se transmuda, com isso, em meio de tutela do bom funcionamento da administração ou em 
instrumento para assegurar a eficácia do sistema administrativo ambiental‖ (Ibidem). 
293 ―En cuanto la más severa de las reacciones del ordenamiento jurídico, la intervención penal ha de presuponer ese injusto 
especialmente diferente del que conlleva la mera aplicación de una sanción administrativa y relacionado con un bien jurídico 
valioso en sí mismo, un interés que trascienda la esfera de las acciones de la Administración pública y coincida con un valor 

constitucional. De lo contrario, el Derecho penal no sólo se aleja de su finalidad de protección de bienes jurídicos, sino que se 
limita a incriminar comportamientos ilegales sin diferenciar el merecimiento o no de pena‘ (MATA BARRANCO, Norberto 
J. de la; MATA BARRANCO, Ignacio de la, La figura de la autorización en la lesión de bienes jurídico-penales de carácter 
supraindividual, p. 494).    
294 Ibidem. 
295 Idem, p. 495. Converge para essa forma de pensar a doutrina de ANABELA MIRANDA RODRIGUES, para quem, nesse 
tipo de acessoriedade administrativa, ―a ilicitude administrativa é condição necessária mas não suficiente da punição. A 
intervenção penal verificar-se-á, pois, quando estejam em jogo um desvalor adicional e qualificado, isto é, um desvalor que 

vá para além do puro ilícito administrativo‖ (Direito Penal do Ambiente: uma aproximação ao novo direito português, p. 22).  
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colocam-se os seguintes questionamentos: deve ser castigado em âmbito penal quem 

comprovadamente põe em prática processos causais lesivos ao ambiente, mas que, ao mesmo 

tempo, detém permissão da Administração Pública para cometer tais ações lesivas? É viável 

juridicamente sustentar que deve ser excluída a intervenção penal porque esse indivíduo 

causou um risco permitido?
296

 E se a autorização administrativa padecer de algum vício, ela 

poderá continuar a produzir efeitos jurídicos, notadamente o de permitir ao particular que 

persista impunemente a explorar os recursos naturais? Como se vê, são questões complexas e 

que surgem quando se projeta no sistema punitivo estruturas pertencentes à ambiência prática 

do Direito Administrativo, que são organicamente bem distintas das do ordenamento penal
297

.  

Sem embargo das dificuldades dogmáticas decorrentes dessa maneira de legislar, os 

questionamentos acima formulados, que são atinentes à acessoriedade a respeito do ato 

administrativo, e os problemas oriundos da acessoriedade relativa ao Direito Administrativo, 

nomeadamente o contraste entre a adoção de leis penais em branco
298

 e o princípio da reserva 

legal, bem assim a possibilidade de esta forma de integração normativo-administrativa poder 

macular o princípio jurídico-organizatório da separação de funções estatais, serão em seguida 

objeto de análise e enfrentamento.  

 

 

3.2.2. Formas de revelação da acessoriedade administrativa e os problemas dogmáticos 

decorrentes dessa técnica legislativa 

 

De três maneiras pode se expressar a acessoriedade administrativa: conceitualmente, 

normativamente e por meio da edição de atos administrativos concretos. São elas chamadas 

de acessoriedade conceitual, acessoriedade ao Direito Administrativo e acessoriedade ao ato 

administrativo, respectivamente. 

                                                             
296 Acerca do conceito de risco permitido, uma das exigências que a teoria da imputação objetiva faz ao preenchimento do 
tipo objetivo, a lição de CLAUS ROXIN: ―Sempre que, em virtude de sua preponderante utilidade social, ações perigosas 

forem permitidas pelo legislador – em certos casos, sob a condição de que se respeitem determinados preceitos de segurança 
– e, mesmo assim, ocorra um resultado de dano, esta causação não deve ser imputada ao tipo objetivo‖ (A teoria da 
imputação objetiva, p. 110). 
297 Nesse aspecto, GÜNTER HEINE enfatiza que no modelo de relativa dependência entre o Direito Administrativo e o 
Direito Penal ―se adoptan estructuras básicas ajenas a éste, lo que tiene consecuencias de largo alcance: el acentuado 
consenso de la ejecución administrativa, orientada tendencialmente a la negociación y, su ‗Soft-Law‘, representado por los 
principios de proporcionalidad, tolerancia, etc. debilita – por estar inserto en él – a un ordenamiento penal que es de 
aplicación obligatoria como ‗pilar del orden de valores de la sociedad‘‖ (Ob. cit., p. 296).  
298 Essa noção será melhor explicitada mais adiante. 
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A acessoriedade conceitual consiste na utilização pelo Direito Penal de noções 

conceituais trabalhadas e definidas no âmbito do Direito Administrativo, delas se valendo a 

normatividade penal para colmatar espaços vazios de regulação existentes nos tipos legais de 

crime. Nessa primeira forma de acessoriedade, não se identificam graves problemas 

dogmáticos, uma vez que os conceitos que o legislador penal extrai do Direito Administrativo 

lhe são estranhos e, por outro lado, tais conceitos são específicos deste ordenamento jurídico; 

trata-se, assim, de expediente necessário por força da especialidade da matéria e de sua 

apropriação por parte de outro campo do conhecimento jurídico-científico, servindo a 

remissão para viabilizar a incidência da norma penal. Constitui exemplo de acessoriedade 

conceitual o disposto no artigo 40 da Lei 9.605/98, que descreve como elementar do tipo o 

vocábulo unidades de conservação, cujos contornos essenciais são definidos na seara 

administrativa. 

A acessoriedade ao Direito Administrativo ou normativa representa aquelas hipóteses 

em que o legislador penal convoca a ordenação administrativa, formada por portarias, 

decretos, resoluções e outros atos de caráter geral, para a configuração do ilícito-típico. Nela 

se apoia o legislador penal, quando faz uso no preceito penal de expressões como ―em 

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos‖ (artigo 56 da 

Lei 9.605/98), ou, ainda, ―contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes‖ (artigo 

60 da Lei 9.605/98), definindo antes, porém, o verbo nuclear da conduta típica. Portanto, para 

além de incidir no núcleo do tipo penal, o agente só será punido se sua conduta também for de 

encontro à regulação administrativa a que a definição típica faz remissão.   

O manejo do expediente legislativo consistente na remissão ao ordenamento 

administrativo e a possibilidade de fontes alheias ao Congresso Nacional editarem 

regramentos contendo matérias de Direito Penal, caracteres ínsitos a essa forma de 

acessoriedade, faz com que se retome a antiga discussão relativa à técnica das normas penais 

em branco, ou seja, ―a chamada acessoriedade administrativa é, afinal, uma reedição 

circunscrita do velho problema das normas penais em branco‖
299

.  

Constituem as normas penais em branco tipos penais incompletos, caracterizados por 

faltar em sua estrutura todos os elementos necessários à incriminação de um 

comportamento
300

. Se é certo que nesses tipos legais há a cominação de uma sanção penal, 

                                                             
299 MENDES, Paulo de Sousa, ob. cit., p. 151. 
300 Sobre o conceito de norma penal branco, a doutrina de ANDREI ZENKNER SCHMIDT: ―O conceito de lei penal em 

branco foi formulado pela primeira vez por Binding, segundo a qual a blankettstrafgesetze (ou offene Strafgesetze– lei aberta) 
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eles se ressentem, porém, de uma detalhada pormenorização da matéria proibida, que será 

definida e concretizada por uma norma administrativa, isto é, por um ato infra-legal expedido 

por autoridade estatal diversa do Poder Legislativo.  

Há quem sustente que, em virtude da complexidade, dinamicidade e diversidade das 

relações sociais próprias das sociedades pós-industriais, e de serem necessárias sucessivas 

regulamentações acerca de algumas matérias, é lícito ao legislador consagrar nos tipos penais 

a fórmula da norma penal em branco, desde que se estabeleçam e se cumpram determinadas 

exigências, a fim de que ela possa se compatibilizar com o princípio da legalidade
301

. Essa 

posição, tida como majoritária e prestigiada, inclusive, por diversos Tribunais 

Constitucionais, aceita a constitucionalidade da norma penal em branco sempre que o 

legislador penal estabelecer o ―núcleo fundamental da proibição‖
302

.  

Todavia, ressoam com equivalente vigor os argumentos contrários a essa técnica 

legislativa, fincada a oposição especialmente no princípio constitucional da legalidade e suas 

respectivas especificações e no princípio, também de raiz constitucional, da separação de 

funções estatais, ambos previstos, respectivamente, nos artigos 5º, caput, e 2º do texto 

constitucional de 1988. 

O princípio da legalidade, desde CESARE BONESANA, o Marquês de Beccaria, 

impõe que a lei que tenha por finalidade incriminar determinadas condutas e estabelecer as 

correspondentes sanções penais seja produto de manifestação do Parlamento
303

. No âmbito 

constitucional brasileiro, essa exigência, consubstanciadora de uma das importantes barreiras 

impostas ao poder de punir do Estado, não passou despercebida ao legislador constituinte, que 

atribuiu ao Congresso Nacional a competência exclusiva para criar leis penais (artigo 22, I, da 

Constituição Federal). A competência definida em nível constitucional para editar leis que 

                                                                                                                                                                                              
é toda lei que determina a sanção, porém não o preceito, que deverá ser definido por regulamento ou por uma ordem da 

autoridade, e, raras vezes, por uma lei especial, presente ou futura. Posteriormente, Mezger ampliou tal conceitualização, 
vislumbrando três categorias de lei penal em branco: a) quando o complemento de uma norma encontra-se na mesma lei; b) 
quando se encontra em outras leis, porém emanadas da mesma autoridade legislativa; e c) quando o complemento é feito por 
uma norma de instância legislativa diversa. Para ele, contudo, só a última categoria configurava leis penais em branco em 
sentido estrito‖ (Ob. cit., p. 156). 
301 PABLO RODRIGO ALFLEN DA SILVA, por exemplo, filia-se à corrente doutrinária que sustenta a conformidade 
constitucional das normas penais em branco, desde que o legislador estabeleça ―a lei em branco em consonância com o 
princípio da legalidade, pronunciando a pena sem dubiedades e junto a isso descrever o conteúdo, o fim e a extensão da 

proibição (especificando pelo menos a conduta ou o resultado proibidos, já na lei formal), de modo que o cidadão possa 
concluir acerca dos pressupostos da punibilidade e a espécie da pena cominada já a partir da lei, caso contrário não está 
cumprindo o princípio da certeza legal dos crimes e das penas‖ (Leis penais em branco e o Direito Penal do risco, p. 137).   
302 A corroborar a afirmação, cita-se a lição de LUÍS GRECO: ―A opinião dominante, arrimada em especial em decisões de 
prestigiosos tribunais constitucionais, como o alemão, o espanhol, o americano e o italiano considera admissíveis remissões a 
sedes não-legais, desde que o núcleo fundamental da proibição seja fixado pelo legislador‖ (GRECO, Luís, ob. cit., p. 165). 
Em momento anterior deste capítulo fez-se referência aos fundamentos principais em que se escorou o Tribunal 
Constitucional Federal alemão para não rejeitar a conformidade constitucional das normas penais em branco (ver nota 280).   
303 Ob. cit., p. 44. 
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versem sobre Direito Penal é, pois, do Poder Legislativo, e não do Poder Executivo, tampouco 

do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, importa assinalar que a Constituição Federal brasileira erigiu a 

separação de funções estatais como princípio jurídico-organizatório
304

, sendo ela, ainda, uma 

cláusula pétrea (artigo 60, § 4º, III), tendo em vista que é um daqueles temas em que o Texto 

Maior impôs impedimento absoluto ao Congresso Nacional para votar e discutir qualquer 

proposta de emenda constitucional tendente a aboli-la.  

Põe-se, assim, grave empecilho na implementação da acessoriedade administrativa de 

que se está a tratar, pois, tendo esta como premissa a remissão do tipo penal a atos normativos 

expedidos pelo Poder Executivo, isto é, a atos infralegais, haveria inequívoca delegação de 

poderes sem a correspondente previsão no texto constitucional, ferindo-se o princípio da 

reserva legal ou da legalidade
305

.  

É de se ressaltar que, nas poucas vezes em que o legislador constituinte excepcionou o 

princípio da separação de funções estatais que, como todo princípio, não deve ser 

absolutizado, assim o fez explicitamente, por meio de comandos constitucionais expressos, a 

exemplo da autorização concedida ao Poder Executivo de editar atos legislativos (artigo 59, 

V) e da possibilidade de o Poder Legislativo exercer em casos específicos a judicatura (artigo 

52, I). No que toca à competência legislativa para tratar de matéria penal, o legislador 

constituinte não fez concessões a outros Poderes e a atribuiu exclusivamente ao Congresso 

Nacional, de modo que não há autorização expressa na Constituição Federal que permita ao 

Poder Executivo editar normas de conteúdo penal.  

Além disso, a remissão do tipo penal ao Direito Administrativo em matéria ambiental 

pode apresentar sérios empecilhos de concretização, à vista da notória circunstância de que 

existe uma complexa e diversificada rede normativa nesse campo, ditada, aliás, pelos mais 

                                                             
304 A propósito do princípio da separação de poderes, reproduz-se o escólio de JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO: ―O 
princípio da divisão como forma e meio de limite do poder (divisão de poderes e balanço de poderes) assegura uma medida 
jurídica ao poder do estado e, consequentemente, serve para garantir e proteger a esfera jurídico-subjetiva dos indivíduos e 
evitar a concentração de poder. O princípio da separação na qualidade de princípio positivo assegura uma justa e adequada 
ordenação das funções do estado e, consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas, funções 
e responsabilidades dos órgãos constitucionais de soberania‖ (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 250). 
305 Fazendo referência ao artigo 325 do Código Penal espanhol, que tipifica o delito ecológico em seu país, JOAQUIN 
CUELLO CONTRERAS lança críticamente sua visão sobre o assunto: ―El problema que plantean las llamadas leyes penales 
en blanco reside en que, a veces, la remisión que el CP hace a otra norma jurídica no penal no está contenida en una ley sino 
en una disposición de rango inferior a ley, como p.ej., un reglamento. De esta manera, incorrectamente, bastará que el 
Gobierno, no el Parlamento, cambie el reglamento, para que un comportamiento se convierta en delictivo o deje de serlo‖ (El 
Derecho Penal español, p. 213). Nesse sentido, FRANCISCO MUÑOZ CONDE sustenta que a norma penal em branco 
―supone, muchas veces, una infracción del principio de legalidad y del de la división de poderes estatales que le sirve de base, 
al permitir que el carácter delictivo de una conducta pueda ser determinado por una autoridad que, constitucionalmente, no 

está legitimada por ello‖ (Introducción al Derecho Penal, p. 52). 
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variados entes político-administrativos. Isso porque, conforme se extrai do disposto no caput 

e nos incisos III, VI e VII do artigo 23 da Constituição Federal, compete à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a colocação em prática de políticas públicas 

protetivas do meio ambiente, devendo cada um deles criar a regulamentação administrativa 

necessária a esse fim. Tal emaranhado de portarias, decretos e resoluções vindos de mais de 

uma esfera de poder desemboca na diminuição compreensiva do alcance da norma e na perda 

de efeitos preventivos da pena
306

. 

Nesse contexto, não há como deixar de entrever na realidade que cerca o Direito 

Administrativo Ambiental, do qual se socorre o sistema punitivo, quando abriga nos tipos 

penais a técnica das normas penais em branco, evidente violação ao princípio da taxatividade, 

um dos consectários do princípio da legalidade. De acordo com este princípio, de nada serve a 

satisfação da exigência da reserva legal para a formulação das incriminações, se o tipo penal 

não oferecer aos seus destinatários a exata compreensão dos comportamentos proibidos, 

impedindo que, de forma segura, deles tenham conhecimento; vale sublinhar que a 

determinação do tipo penal funciona não só para atender a razões de segurança jurídica como, 

também, para que finalidades de prevenção geral (positiva e negativa) sejam alcançadas
307

.   

Uma consequência adicional dessa problemática reside nos casos em que a remissão 

contida no tipo penal confia seu complemento a leis cuja competência concorrente fora 

reconhecida pelo texto constitucional. A esse respeito, dispõe expressamente o artigo 24, VI, 

da Constituição Federal que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios legislar concorrentemente sobre a proteção do meio ambiente. Também aqui há o 

                                                             
306 Como pontua SERGIO MOCCIA, leis penais obscuras têm sua eficacia reduzida por dois motivos: porque a agregação de 
consensos em torno dela é prejudicada e porque há a perda de seu poder de intimidação: ―Alrededor de normas oscuras no 
sería posible obtener una agregación de consensos, de la misma manera que, como ya hemos visto, el mismo efecto de 
intimidación no resulta obtenible si la amenaza de la sanción penal no está relacionada con la prohibición de una conducta 
fácilmente individualizable‖ (El Derecho Penal entre ser y valor, p. 126). Além disso, ―una Ley penal que desconociese el 

significado de la tipicidad, que recurriese a términos elásticos, a cláusulas imprecisas y oscuras, que no determinasen con 
exactitud la esfera de lo punible, entraría en conflicto con la Constitución‖ (COBO DEL ROSAL, Manuel; VIVES ANTÓN, 
Tomás S., ob. cit., p. 335). 
307 A dificuldade em conhecer o conteúdo do injusto penal nessas hipóteses atinge não só a generalidade dos indivíduos , 
como também aqueles que tradicionalmente lidam com o ordenamento jurídico-penal (juízes, promotores, advogados), 
trazendo sérios empecilhos à efetivação da norma penal. Apesar de defender, em princípio, a técnica das normas penais em 
branco para determinados setores que são fortemente condicionados por circunstâncias histórico-sociais concretas e cuja 
atividade legislativa é incessante, evitando-se, com isso, a deterioração legislativa da norma penal, FRANCISCO MUÑOZ 

CONDE adverte que ―el uso o abuso de este procedimiento técnico legislativo dificulta extraordinariamente la labor del 
penalista, no sólo porque se ve remitido a ámbitos jurídicos que le son desconocidos, o que, por lo menos, no conoce tanto 
como el penal propiamente dicho, sino también porque el distinto alcance y contenido de la norma penal respecto de la demás 
normas jurídicas producen una discordancia entre las propias normas penales, que no ayuda en absoluto a la certeza y 
seguridad jurídicas‖ (Ob. cit., p. 52). ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA também fornece sua contribuição ao 
debate deste tema: ―Pero incluso quienes estiman no vulnerada la reserva constitucional a favor de la exclusiva competencia 
del Estado, plantean la posible violación del principio constitucional de igualdad, por el muy distinto contenido de la 
regulación de la materia en las diversas Comunidades Autónomas. Cabe no sea delito en una Comunidad lo que es delito en 

otras‖ (Ob. cit., p. 420). 
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risco de ineficácia da norma penal, pelos mesmos motivos acima apontados, porquanto poderá 

haver mais de uma lei ambiental a reger a matéria, além de existir a possibilidade de 

infringência ao princípio da igualdade, pois ―aquilo que se passa a considerar constitutivo de 

delito em determinado local, pode não ser em outro‖
308

, resultando injusto que determinadas 

pessoas sejam punidas, enquanto outras não, em virtude unicamente do local em que vivem. 

Seguindo essa linha de raciocínio, constata-se que o modelo plúrimo de fontes 

regulamentares e legislativas em matéria ambiental consagrado pelo legislador constituinte 

impede a exata determinação remissiva contida na norma penal em branco, que define um 

ilícito-típico ambiental
309

, e põe dúvidas a respeito da fixação da autoridade competente para 

complementar o tipo legal de crime, podendo haver, ainda, normatividades contraditórias e 

incompatíveis entre si sobre um mesmo assunto, em evidente descompasso com os princípios 

da legalidade e da igualdade
310

.    

Por outro lado, um natural corolário da exigência de que as normas penais em branco 

façam remissão a normas complementares determinadas é que a instância normativa que 

assumirá a responsabilidade por integrar o tipo penal em branco possa se impor coativamente 

sobre todo o território brasileiro. Citando ENRIQUE CURY (Contribución al estudio de las 

leyes penales en blanco), que erige como requisito indispensável da técnica da norma penal 

em branco que a autoridade a quem se dirige a remissão tenha validade em todo o território 

nacional, PABLO RODRIGO ALFLEN DA SILVA sustenta que, se houver a concessão legal 

―de preencher o branco a organismos administrativos ou legislativos regionais, a lei 

surpreenderia os cidadãos de modo inaceitável, pois resultaria na situação extraordinária de 

que em certos lugares do país considera-se delito o que em outro não é e vice-versa‖
311

. 

                                                             
308 PABLO RODRIGO ALFLEN DA SILVA chama atenção a esse aspecto e ilustra seu ponto de vista com a incriminação 
contida no artigo 62 da Lei 9.605/98: ―Outro problema de grande dimensão surge quando a remissão da lei penal recai sobre 
uma matéria (por exemplo, sanitária, ambiental ou tributária) sobre a qual a própria Constituição Federal atribui aos Estados  

competência para legislar (hipótese de concorrência legislativa do art. 24 da CF/88), pois pela legislação emanada desta – não 
estabelecerá crimes, mas –, ainda que individualizando a matéria de proibição, o que pode ocorrer como conseqüência é que 
aquilo que se passa a considerar constitutivo de delito em determinado local, pode não ser em outro, o que representa uma 
típica via anti-garantista‖ (Ob. cit., p. 142).  
309 Acerca da exigência de determinação das remissões contidas nas normas penais em branco, aduz PABLO RODRIGO 
ALFLEN DA SILVA que ―a lei penal em branco deve remeter-se a normas de complementação determinadas, e não a uma 
regulamentação completa de extensão variável. Pois somente desta maneira o tipo de injusto fica suficientemente 
determinado e, por conseqüência, cumpre-se a função de garantia da lei penal como decorrência do princípio da legalidade‖ 

(Idem, p. 155). 
310 Em sentido próximo ao do texto, ENRIQUE BACIGALUPO, ao tratar das leis penais em branco à luz do quadro jurídico-
constitucional da Espanha, questiona a validade de complementos à normativa penal oriundos de Comunidades Autônomas e 
de Ordenações Municipais que estabeleçam limitações a direitos fundamentais: ―¿Bajo qué condiciones una norma sin  
jerarquía legal (leyes de comunidades autónomas, reglamentos, ordenanzas municipales) pueden complementar una ley penal 
em blanco? Si se trata de leyes de las comunidades autónomas, reglamentos, etc. que contienen normas que afectan derechos 
fundamentales, tales mandatos y prohibiciones deberán tener su fundamento en una ley orgánica‖ (Principios 
constitucionales de derecho penal, p. 102).  
311 Ob. cit., p. 61. 
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Em abono à tese sustentada por aqueles que não infirmam a constitucionalidade da 

norma penal em branco, diz-se que é suficiente a descrição no tipo penal do ―núcleo 

fundamental da proibição‖ e que a dinamicidade/mutabilidade das matérias envolvidas e as 

relações sociais típicas das sociedades pós-industriais tornam necessário o recurso a essa 

técnica legislativa.  

Todavia, em primeiro lugar peca esse raciocínio por sua indeterminação, visto que ela 

não traz os elementos necessários a identificar os pressupostos essenciais que devem estar 

presentes no tipo penal e por transformar o problema em uma questão de ponderação, já que 

razões utilitárias conformam esse inteligir, como critérios de economia legislativa e 

flexibilização da lei para sua melhor adequação ao mudar dos acontecimentos, olvidando-se a 

feição de barreira deontológica assumida pelo princípio da legalidade
312

.  

Em segundo lugar, a tantas vezes repetida – e divulgada – incapacidade do sistema 

punitivo de absorver tempestivamente as céleres mudanças ditadas por circunstâncias 

histórico-sociais, argumento comumente utilizado a favor do emprego das normas penais em 

branco, consubstancia quadro fático que, em lugar de fortalecer a legitimidade desse 

expediente legislativo, deslegitima-o, na medida que desnuda a inconveniência de se buscar a 

constante adaptação da normatividade penal por instrumentos infra-legais, pondo em dúvida 

sua vocação preventiva para impedir comportamentos socialmente nocivos
313

. 

Por fim, há de se ter conta que o princípio da legalidade constitui um postulado de 

segurança jurídica, desde há muito reconhecido como uma indiscutível conquista histórica em 

favor dos direitos humanos e uma tradicional garantia de contenção do indevido avanço do 

Estado no exercício do jus puniendi, de tal maneira que quanto menor for à obediência a ele 

em maior medida será afetado o direito à liberdade dos indivíduos. Assim, deve-se levar em 

                                                             
312 GRECO, Luís, ob. cit., p. 166. 
313 Nesse sentido, a doutrina de ANDREI ZENKNER SCHMIDT: ―Em nome do ideal da segurança jurídica, se o Direito 
Penal não possui a capacidade de previsibilidade das variantes dos comportamentos humanos, é sinal de que não é ele o 
mecanismo eficaz para combater esse tipo de desvio social. A impossibilidade de o legislador delimitar a priori o núcleo da 
conduta punível evidencia que a lei não desenvolverá uma efetiva prevenção, visto que novas e novas condutas irão cada vez 
mais surgindo, obrigando, pois, a edição de novas e mais novas regulamentações‖ (Ob. cit., p. 159). JUAREZ CIRINO DOS 

SANTOS também adota posicionamento crítico sobre o tema: ―As leis penais em branco exprimem a tendência moderna de 
administrativização do Direito Penal, com transferência de poderes punitivos a funcionários do Poder Executivo ou a 
modalidades inferiores de atos normativos (Decreto, Resolução etc.), com os seguintes problemas: a) primeiro, um problema 
político: a transferência da competência legislativa de definição de crimes para o Poder Executivo ou para níveis inferiores de 
atos legislativos infringe o princípio da legalidade, como afirma um setor avançado da literatura penal – afinal, o emprego 
instrumental do Direito Penal para realizar políticas públicas emergênciais é inconstitucional; b) segundo, um problema 
prático: decidir se o complemento posterior favorável ao autor (por exemplo, a doença foi excluída do catálogo) é retroativo 
ao fato realizado na vigência de complemento anterior prejudicial ao autor (na época do fato, a doença constava do 

catálogo)‖ (Direito Penal, p. 50).  
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linha de consideração que ―a dinamicidade das relações sociais não pode fundamentar o uso 

de um Direito Penal autoritário e impreciso‖
314

.   

Dessa forma, o modelo da acessoriedade ao Direito Administrativo comporta 

problemas de difícil solução e nesse eixo temático entroncam-se questões ligadas a garantias 

clássicas reconhecidas por um Direito Penal próprio de um Estado de Direito. Em última 

análise, ela traz consigo o perigo de deslegalização do tipo penal e sua apropriação por 

autoridades administrativas
315

 e tem por consequência, ainda, a diminuição da visibilidade do 

ilícito-típico
316

, uma vez que a ocorrência do crime passa a depender mais da Administração e 

menos do julgador. 

Finalmente, tem-se a acessoriedade ao ato administrativo como terceira e última forma 

de integração ou preenchimento de tipos penais incompletos que carecem de complementação 

pelo Direito Administrativo. Essa espécie de acessoriedade administrativa aparece nos tipos 

penais ambientais por meio de expressões como, por exemplo, ―sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida‖ (artigo 29, 

caput, da Lei 9.605/98) ou ―sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com 

a concedida‖ (artigo 64 da Lei 9.605/98), revelando que a tipicidade penal dependerá da 

circunstância de a Administração Pública, por meio de seus funcionários, ter se manifestado 

acerca do início das atividades de uma determinada conduta prejudicial ao meio ambiente.  

Portanto, será indispensável um juízo prévio de adequação formulado pelas 

autoridades competentes da conduta do indivíduo aos padrões normativo-ambientais, a fim de 

que o beneficiário da autorização estatal possa se comportar em conformidade com a ordem 

legal, sem que seja perturbado em sua legítima esfera de direitos, visto que o Estado não 

poderá ameaçá-lo penalmente, se antes lhe outorgou formalmente um certificado de 

                                                             
314 SCHMIDT, Andrei Zenkner, ob. cit., p. 159. DANI RUDNICKI e SALO DE CARVALHO, após exporem as vantagens 
apontadas pela doutrina a respeito do emprego das normas penais em branco, manifestam posição crítica quanto ao tema: 
―Todavia, cremos serem maiores — e extremamente perigosas — as desvantagens proporcionadas por esta técnica. A um, 
devido ao fato de que ofende o princípio da legalidade (em sentido amplo e estrito) dos delitos e das penas. A conseqüência é 
a inconstitucionalidade tanto formal quanto material do dispositivo. O segundo problema é de ofensa ao princípio 
constitucional da divisão dos poderes — pelo qual é reservado ao Legislativo a definição das infrações penais. Além disso, a 
norma penal em branco cerceia o princípio da taxatividade (legalidade estrita) porque é difusa e imprecisa‖ (Política de tutela 

ambiental: proposta de debate ao texto de Bechara, p. 15). 
315 Conforme a doutrina de PAULO DE SOUSA MENDES, a acessoriedade administrativa pode trazer o risco da 
deslegalização do tipo penal: ―Por outro lado, a previsão legal do crime de poluição comporta ainda uma deslegalização da 
matéria da incriminação e a adjudicação de competência penalizadora a entidades administrativas, em flagrante violação da 
garantia da reserva de lei (inconstitucionalidade orgânica)‖ (Ob. cit., p. 153).    
316 A respeito da perda de visibilidade do ilícito penal, a doutrina de WINFRIED HASSEMER: ―Na minha maneira de ver, a 
acessoriedade administrativa faz com que o ilícito penal deixe de ser visível. Na prática, a matéria da ilicitude penal passa  a 
ser objeto de negociação direta entre a Administração e o potencial infrator. Com isto, o direito penal perde credibilidade 

para a generalidade dos cidadãos‖ (Ob. cit., p. 32). 
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legalidade de seu atuar
317

. Caso não tenha o indivíduo obtido a autorização administrativa, ou 

sequer a tenha solicitado aos órgãos públicos, ou, ainda, tenha extrapolado os limites 

circunscritos pelo ato administrativo autorizador, ele poderá incorrer nas elementares típicas 

de um ilícito penal-ambiental que tenha como pressuposto precisamente a transgressão à 

normas administrativas decorrente da inexistência de um ato administrativo permissivo ou da 

desobediência a este, uma vez que o risco que criou ao meio ambiente não poderá ser 

considerado permitido
318

.   

Trata-se, em verdade, da espécie de acessoriedade administrativa mais 

problemática
319

, porque aqui se agudiza a questão da transferência de poderes à 

Administração para demarcar o campo do punível. De fato, se na acessoriedade normativa ou 

ao Direito Administrativo essa delegação de poderes já encontra sérios obstáculos dogmáticos 

e de legitimidade, em virtude do princípio da legalidade figurar como pilar central de 

contenção da incidência jurídico-penal, na acessoriedade ao ato administrativo essa situação é 

levada ao extremo, considerando-se que a fonte da qual emana a complementação do tipo 

legal de crime é ainda mais precária, ―porque aqui se estaria conferindo a um funcionário 

qualquer o poder de declarar punível determinada conduta‖
320

.       

Deve-se chamar a atenção também à particularidade de que, nos atos administrativos 

concretos e individualizados expedidos pela Administração Pública, por lidar esta com a 

preservação e promoção dos mais altos e importantes interesses, de natureza pública e social, 

o trabalho da autoridade competente não se esgota unicamente na análise de aspectos legais 

da atividade que será desenvolvida pelo particular, caso se conceda a autorização, senão que 

também tem por base decisória elementos conexiados à oportunidade e conveniência da 

implementação desta atividade. Além disso, o material dogmático sobre o qual se debruça o 

                                                             
317 Essa forma de argumentar aproxima-se do conteúdo essencial do conceito de tipicidade conglobante criado por EUGENIO 
RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI: ―Esta ordem mínima, que as normas devem guardar entre si, 

impede que uma norma proíba o que a outra ordena, como também impede que uma norma proíba o que a outra fomenta. A 
lógica mais elementar nos diz que o tipo não pode proibir o que o direito ordena e nem o que ele fomenta‖ (Manual de 
Direito Penal brasileiro, p. 396). Em virtude da coerência interna do ordenamento jurídico-penal e da proibição de 
contradição entre si das normas penais, ―o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal, mas que exige um 
outro passo, que é a comprovação da tipicidade conglobante, consistente na averiguação da proibição através da indagação do 
alcance proibitivo da norma, não considerada isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa. A tipicidade conglobante 
é um corretivo da tipicidade legal, posto que pode excluir do âmbito do típico aquelas condutas que aparentemente estão 
proibidas‖ (Ibidem). 
318 Diz-se que ele poderá incorrer em um tipo penal ambiental, porque valem aqui também as ponderações feitas ao ensejo da 
análise do modelo de dependência relativa de que é necessário, para além da transgressão à normativa administrativa, uma 
significativa lesão ao bem jurídico ambiental. Inexistente esta, não deverá haver intervenção penal, caso contrário, estar -se-á 
diante de criminalização da mera desobediência administrativa. 
319 Como reconhece PETER-ALEXIS ALBRECHT, ―en este ámbito, el Derecho penal no sólo está atado a las prescripciones 
del Derecho administrativo, es decir, a disposiciones técnicas, determinación de valores límite, etc., sino que, además, la 
cuestión de la accesoriedad del Derecho administrativo, ya de por sí conflictiva, se acentúa con la problemática de la 
acessoriedad del acto administrativo‖ (Ob. cit., p. 515). 
320 GRECO, Luís, ob. cit., p. 163. 
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administrador contém uma série de conceitos indeterminados e elásticos, típicos do Direito 

Administrativo, dotando de flexibilidade o rigorismo característico do primado da legalidade 

na efetivação das normas administrativas e na fiscalização de atividades nocivas a um meio 

ambiente sadio. 

Nesse contexto, verifica-se que esse modo de concretização normativa possibilita uma 

atuação administrativa acentuadamente consensual em sua execução, por vezes, e 

discricionariamente tolerante, por outras, conferindo à Administração grande poder de seleção 

de condutas lesivas ao meio ambiente
321

, pois é ela a responsável por definir quem e de que 

maneira poderá explorar os recursos naturais à luz de elementos vagos e fluidos, contrastando 

com a sólida estrutura de que se reveste o ordenamento penal, que tem por regra a incidência 

inderrogável e obrigatória de seus comandos nas hipóteses de afetação significativa do bem 

jurídico protegido, voltado à persecução de finalidades preventivas que dependem de uma 

aplicação previsível e linear para a obtenção destas. Tais critérios administrativos reveladores, 

da maneira como atuam as autoridades administrativas, demonstram o perigo que a 

acessoriedade ao ato administrativo pode trazer a uma aplicação desigual do Direito Penal, 

perdendo este em prestígio perante os indivíduos.  

De igual maneira ao que ocorre na técnica de complementação normativo-

administrativa do tipo penal, aqui persistem, até mesmo com maior intensidade, os problemas 

relativos à apropriação por parte da Administração do poder de definir o conteúdo do injusto 

penal e à perda de visibilidade do ilícito penal, que já não é descortinado e reconhecível com a 

atuação isolada do julgador, mas antes depende da análise de uma precedente manifestação 

administrativa
322

. Também na acessoriedade ao ato administrativo concorre o problema da 

pluralidade de competências em matéria ambiental, podendo não raro haver conflitos ―entre 

órgãos ambientais de diferentes entes da federação, sendo comum a expedição de licenças por 

um órgão que, posteriormente, vêm a ser contestadas por outro‖
323

.  

Como antes adiantado, a introdução no sistema punitivo de estruturas pertencentes ao 

Direito Administrativo e a dependência do tipo legal de crime a complementos 

individualizados, concretizados por meio de atos administrativos, implica uma série de 

                                                             
321 Sobre esse aspecto, assim se manifesta GUILHERME DE GOUVÊA FIGUEIREDO: ―A conseqüência de tudo isso é a 
não aplicação das normas penais em casos em que, à obviedade, a sanção penal deveria ser imposta. Ainda mais, identifica-
se por parte dos órgãos administrativos um ‗poder de seleção‘, muitas vezes não muito criterioso, que leva o poder 
administrativo a fiscalizar casos sem muita gravidade, enquanto as condutas efetivamente prejudiciais ao equilíbrio ambiental 
acabam por ser toleradas‖ (Ob. cit., p. 209). 
322 Fizemos referência a esses aspectos nas notas 46 e 47. 
323 COSTA, Helena Regina Logo da, ob. cit., p. 76.  
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problemas jurídico-dogmáticos, todos ligados ao modo de expressão do atuar administrativo, 

o que confirma a centralidade do administrador na determinação do injusto penal nesta técnica 

legislativa e o enfraquecimento do poder do julgador de reconhecer uma determinada conduta 

como criminosa. 

Outra questão que se coloca no enfrentamento dos nódulos problemáticos e que suscita 

a acessoriedade ao ato administrativo é a de saber se deve ser punido criminalmente aquele 

que, a despeito de possuir uma autorização administrativa para exercer uma atividade lesiva 

ao meio ambiente, produz relevantes prejuízos a esse bem jurídico. Nos casos em que a 

atuação do particular se pautou pela estrita obediência aos termos da autorização 

administrativa, seu comportamento criou um risco permitido e a imputação ao tipo objetivo, 

com isso, deve ser excluída, evitando-se a quebra de unidade do ordenamento jurídico e a 

produção de decisões estatais contraditórias
324

.  

Tais aspectos já foram antecipados ao longo deste capítulo e, como se vê, eles 

remetem ao plano da eficácia do ato administrativo autorizador, diretamente responsável por 

tornar conformes à ordem legal atividades nocivas ao meio ambiente praticadas pelos 

particulares. Protege-se, assim, a confiança que o particular alimenta nas manifestações 

administrativas, regida que é a Administração Pública pelo princípio da legalidade, ex vi do 

disposto no caput do artigo 37 da Lei Maior, presumindo-se, assim, a conformidade legal de 

seus atos, e dá-se também concretude às necessidades de desenvolvimento econômico-social, 

que, como visto, impedem uma proteção absoluta do meio ambiente; ainda, há neste modo de 

pensar, é bem de ver, franco respeito à subsidiariedade do Direito Penal, uma vez que se 

exclui a intervenção penal por se entender suficiente e eficaz a forma como o Direito 

Administrativo regulou a questão.  

Todavia, situação diversa ocorre, se a autorização administrativa foi concedida em 

desconformidade com o ordenamento jurídico. De que maneira deve o magistrado proceder, 

quando se depara com uma conduta lesiva ao meio ambiente cuja execução fora autorizada 

por um ato administrativo ilícito? Pode o particular ser desobrigado de cumprir qualquer 

sanção penal, mesmo na hipótese de praticar condutas ofensivas ao meio ambiente amparadas 

                                                             
324 Conclusão arrimada na doutrina de GÜNTER HEINE: ―Sin embargo, el Derecho penal tampoco puede olvidarse del 
ordenamiento jurídico-administrativo del medio ambiente. Así, las respectivas autoridades administrativas en la materia 
pueden permitir acciones perjudiciales para éste, en forma de emisiones o inmisiones, con lo cual este comportamiento estará 
jurídico-penalmente permitido (…) De esta forma, se garantiza una coordinación no contradictoria de las decisiones del 

Derecho administrativo con el Derecho penal‖ (Ob. cit., p. 296).  
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por autorizações administrativas ilegais? O ato administrativo é capaz de produzir efeitos 

jurídicos ainda que seu processo de criação contenha alguma ilegalidade?  

A resposta mais adequada a esses questionamentos parece ser a que empresta efeitos 

jurídicos ao ato administrativo até que sobrevenha sua invalidação, afastando-se a 

possibilidade de censurar penalmente o particular beneficiário da autorização, posto que tenha 

sido ela emitida ilegalmente. Para além de essa posição encontrar sólida base teórica na 

doutrina administrativa, que considera os atos inválidos – tanto quanto os legais – eficazes e 

produtores de todos seus efeitos jurídicos, desde que não sejam cassados judicial ou 

administrativamente, o acerto deste entendimento radica especialmente no dever da ordem 

jurídica de proteger a confiança que o particular deposita na legalidade dos atos advindos da 

Administração, sobretudo porque esta, por força de imperativo constitucional, deve agir de 

acordo com os padrões legais, sentimento que perdurará até que advenha o efetivo rechaço do 

ato autorizador.  

De fato, será vedado ao particular prosseguir impunemente degradando o meio 

ambiente após o reconhecimento inequívoco da ilicitude da autorização administrativa de que 

foi beneficiário, porque não se poderá nessa hipótese dar abrigo legal ao comportamento de 

quem sabe estar atuando em contrariedade ao ordenamento jurídico, faltando-lhe boa-fé, 

portanto, elemento imaterial indispensável à elevação da confiança a motivo de exclusão do 

ilícito-típico ambiental
325

.   

A construção deste entendimento aponta já para o caminho a ser trilhado na hipótese 

de ter a autorização administrativa sido concedida mediante o emprego de fraude, engano, 

suborno ou ameaça à autoridade administrativa, configurando-se evidente abuso de direito. 

Comprovada qualquer uma das tentativas de macular a higidez do ato administrativo, a 

consequência será a desconsideração jurídica do ato autorizador e a sua inaptidão para operar 

como fundamento para afastar a intervenção penal, pois não poderá o indivíduo se beneficiar 

                                                             
325 BERND SCHÜNEMANN sustenta entendimento destoante da opinião majoritária neste assunto, porque, para ele, o 

Direito Penal deve ser liberado do pensamento de Direito Público que autoriza a produção de efeitos jurídicos justificantes ou 
excludentes da tipicidade a atos administrativos inválidos ―debido a que la Administración está supeditada al legislador que 
ha definido legalmente el bien jurídico ecológico y su ámbito de protección, no puede disponer del bien jurídico, sino que, de 
hecho, sólo puede ser partícipe de su violación a través de una autorización ilegal‖, razão pela qual ―el abandono de los 
bienes ecológicos por parte de la Administración, que se lleva a cabo infringiendo la ley, no puede ser materialmente lícito‖ 
(Ob. cit., p. 321). Ainda assim, mesmo defendendo que a justiça criminal deva ter a possibilidade de realizar o controle de 
atos permissivos ilegais, o autor entende que três espécies de intereses não podem ser ignorados: ―la transparencia del 
procedimiento, la protección de la buena fe del solicitante y la cuestión de la indemnización en caso de una deficiencia 

provocada por la autoridad, no por el solicitante de la autorización‖ (Idem, p. 322). 
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de sua própria conduta ilícita
326

. Ao contrário dos atos autorizadores ilícitos, em que o erro 

parte exclusivamente da Administração, não se podendo imputá-lo ao indivíduo, nos atos 

administrativos expedidos com abuso de direito, a manifestação estatal contrasta com o 

interesse público na preservação do meio ambiente, em função da atuação ao arrepio da lei do 

indivíduo.     

Insere-se, também, no conjunto dos problemas jurídico-dogmáticos originados da 

acessoriedade ao ato administrativo a temática pertinente aos atos proibitivos ilícitos. Trata-se 

de atos que proíbem uma determinada atividade lesiva ao meio ambiente, como a pesca em 

período proibido ou em local interditado pelo órgão competente (artigo 34, caput, da Lei 

9.605/98). Revelada a ilicitude do ato administrativo proibitivo e, por consequência, afastado 

o impedimento que nele contém, remanesce a preocupação acerca da punibilidade das 

condutas consumadas durante sua vigência. Compartilha-se da posição doutrinária que 

defende a vinculação do particular somente a atos proibitivos materialmente lícitos, sob pena 

de a sanção penal recair sobre comportamentos que representam mera desobediência 

administrativa
327

.    

Outro relevante ponto problemático a ser debatido consiste naqueles casos em que o 

particular pratica uma determinada conduta de forma não autorizada pela Administração, mas 

a concessão do ato administrativo seria provável, caso ele a requeresse formalmente, pois 

atende às exigências legais para o regular exercício de sua atividade. Há situações, ainda, em 

que o pedido de autorização fora formulado pelo particular, que não obteve uma pronta e 

rápida resposta do Poder Público, mas que, assim mesmo, deu início às suas atividades. 

Coloca-se, nesse ponto, a seguinte indagação: ao particular que atua sem autorização 

administrativa é possível excluir a sanção penal, se ficar provado que preenche todos os 

requisitos legais para exercer sua atividade e, portanto, tem plenas condições de obter o ato 

administrativo autorizador?  

O entendimento prevalecente na solução desses casos é o que aponta para a 

responsabilidade penal do indivíduo, independentemente de preencher os requisitos legais 

necessários à conquista da autorização administrativa, porque a concretização de sua conduta, 

                                                             
326 Nesse sentido, a doutrina de LUÍS GRECO: ―Digamos agora que o vício de legalidade do ato autorizativo tenha sido 
provocado pela própria conduta do particular, que enganou o funcionário (por ex., contando-lhe fatos que o fariam supor 
competente), corrompendo-o, ou agindo com ele coludido, ou aproveitando-se de seu erro. Nestes chamados casos de abuso 
de direito propõe-se uma restrição à eficácia dos atos autorizativos viciados, com base no tradicional fundamento de ninguém 
pode beneficiar-se da própria torpeza‖ (Ob. cit., p. 175). 
327 Idem, p. 182. 
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que não veio acompanhada de uma manifestação favorável da Administração, configura, sem 

dúvida, um ilícito-típico ambiental. 

Todavia, tendo como certa a premissa de que o Direito Penal não deve se ocupar 

exclusivamente com a proteção de funções administrativas de tutela do meio ambiente, 

censurando meras desobediências à normatividade administrativa, o enquadramento jurídico 

da questão em foco admite solução diversa. A alternativa ao entendimento predominante 

consiste em levar-se em conta para o juízo de verificação da tipicidade penal a natureza 

jurídica do ato administrativo autorizador, que pode ser de duas ordens: discricionária ou 

vinculada, considerando-se válida a intervenção penal apenas se for discricionária a 

competência administrativa de concessão da autorização. 

O fundamento essencial que sustenta essa conclusão radica na impossibilidade de se 

transferir ao particular a faculdade de decidir a respeito do mérito do ato administrativo 

autorizador de natureza discricionária, quando se sabe que cabe exclusivamente à 

Administração avaliar dentro de critérios de oportunidade e conveniência, se emitirá, ou não, 

o ato administrativo. Na hipótese deste ser daqueles de competência vinculada, preenchidas as 

formalidades legais pertinentes, descabe ao administrador público proceder a qualquer análise 

que extravase aspectos relacionados à adequação legal da atividade, sendo de rigor a 

permissão administrativa requerida pelo particular interessado, de maneira que a incidência da 

sanção penal atenderia somente escopos formais de índole administrativa e seria a intervenção 

penal, portanto, iníqua
328

.   

Por fim, põe-se como nódulo problemático derradeiro a questão relativa à 

possibilidade de afastamento da incidência do Direito Penal Ambiental naquelas hipóteses em 

que os agentes administrativos, pública e notoriamente, toleram determinadas práticas lesivas 

ao meio ambiente
329

. Em outras palavras, a tolerância da Administração tem aptidão para 

servir de fundamento à exclusão da intervenção penal? Sua inação – positiva ou negativa – é 

apta a gerar efeitos jurídicos, em especial a rejeição do injusto penal? 

                                                             
328 Nesse sentido, a doutrina de LUÍS GRECO: ―Uma forte doutrina minoritária diferencia entre atos não concedidos dentro 
do espaço de discricionariedade da administração e atos não concedidos em violação de competência vinculada. Diz-se que 
apenas no primeiro grupo de casos são válidos os argumentos da doutrina dominante. Já quando o ato autorizativo deixa de 

ser concedido apesar de a sua concessão consistir em ato vinculado, seria um mero formalismo considerar injusto penal algo 
que, materialmente, não é mais que uma desobediência‖ (Idem, pp. 184-5). O autor, porém, expressa que nem a todos os 
casos de atos vinculados deve ser aplicado esse entendimento. Faz a ressalva para aquelas hipóteses em que é evidente a 
destacada importância do bem jurídico ambiental, de maneira que não só o bem jurídico-penal-ambiental-final deve ser 
tutelado como, também, o bem jurídico intermediário consubstanciado na competência decisória da administração (Idem, p. 
186). 
329 De acordo com GÜNTER HEINE, a tolerância da Administração ―se pone de manifiesto cuando las autoridades 
administrativas del medio ambiente, durante un cierto período y pese a tener facultades para hacerlo, no intervienen contra 

situaciones no autorizadas y consecuentemente antijurídicas‖ (Ob. cit., p. 311). 
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As perguntas têm relevo e ganham sentido quando se concretiza a reflexão de que a 

ausência de atuação da Administração Pública com vistas a impedir a continuidade de 

condutas responsáveis pela degradação do meio ambiente pode incutir no particular a 

sensação de que não age em desconformidade com a normativa administrativa. Realmente, 

como se há de presumir a legalidade da atuação administrativa, à luz da imposição 

constitucional deste princípio aos comportamentos jurídico-administrativos, não é 

desarrazoado supor que a inércia da Administração está a conferir efeitos legalizadores à 

atividade do particular
330

.  

Poder-se-ia dizer que a tolerância administrativa nada mais é que um fato destituído de 

qualquer pertinência jurídica, aí incluída a inviabilidade de autorizar a prática de uma 

atividade administrativa que dependa de ato formal expresso da Administração. Todavia, esse 

entendimento desconhece que um tal padrão de comportamento advindo dos órgãos públicos 

voltados à tutela ambiental estabelece uma linearidade de atuação administrativa, transmitindo 

implicitamente ao particular a mensagem de que sua conduta não sofrerá embaraços por parte 

do Estado, por força do relevante lapso temporal transcorrido desde o início da atividade e dos 

ganhos socioeconômicos dela originados. 

Por outro lado, a inação prolongada da Administração na vigilância de uma 

determinada atividade lesiva ao meio ambiente, estando ela absolutamente informada de sua 

existência, fornece ao particular o substrato necessário para que confie na conformidade legal 

de sua conduta
331

. Além disso, a intervenção penal no caso de demonstrada a tolerância da 

Administração consubstancia verdadeira contradição de medidas estatais, tornando-se tais 

manifestações imprevisíveis e contrárias a um Estado de Direito, assegurador do princípio da 

segurança jurídica.   
 

 

 

 

                                                             
330 Como sinaliza nesse sentido LUÍS GRECO: ―A administração se apresenta publicamente como vinculada ao princípio da 
legalidade, e os cidadãos podem confiar em que a administração atua segundo a lei. Em razão disso, tem o particular em 
certos casos o direito de supor que a atitude da administração de tolerar sua atuação seja uma atitude conforme à lei, que só 
poderia ser assumida se também ele, particular, estivesse agindo em conformidade com a lei‖ (Ob. cit., p. 190). 
331 Nesse particular, GÜNTER HEINE entende válida a produção de efeitos jurídicos apenas se a tolerância administrativa 
tiver função equivalente à das autorizações formais, isto é, o efeito legalizador deve decorrer tanto do silêncio da 
Administração como da abertura de procedimento administrativo no seio do qual se decida e se documente a decisão de não 
intervir para fazer cessar a atividade nociva ao meio ambiente, falando o autor em uma ―decisão de tolerância‖ (Ob. cit., p. 

313). 
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3.3. A proteção penal do meio ambiente e a técnica dos crimes de perigo  

 

Já se demonstrou no curso deste trabalho que não há dúvida acerca da validade 

substancial da tutela penal ambiental, extraindo o legislador ordinário do Texto Maior a 

legitimidade necessária para incriminar condutas lesivas ao meio ambiente, isto é, emana da 

Constituição Federal a fonte material indispensável ao reconhecimento da dignidade penal do 

meio ambiente (artigo 225). Mais intensa, porém, é a discussão relativa às técnicas de tutela 

de que se pode valer o legislador penal para concretizar esta proteção
332

, pondo-se doravante a 

análise dos crimes de perigo, de uso recorrente na normatividade penal ambiental. 

É pertinente observar que há estruturas delitivas variadas e a adoção de cada uma delas 

estará relacionada com o grau de afetação do bem jurídico-penalmente protegido. Significa 

dizer que se deve conferir a um determinado bem jurídico a técnica de tutela mais adequada a 

impedir seu abalo, protegendo-o por meio da materialização legislativa de crimes de dano ou 

de perigo (concreto ou abstrato), ou por ambas conjuntamente, a depender de sua importância 

para o convívio social. Tome-se como exemplo a proteção penal que se confere à vida, bem 

jurídico da mais alta relevância: sua afetação pode dar-se tanto pela concretização de um 

crime de dano (artigo 121 do Código Penal) como por um crime de perigo concreto (artigo 

132 do Código Penal) ou, ainda, pela realização de um crime de perigo abstrato (artigo 137 do 

Código Penal). 

Trata-se, pois, os bens jurídico-penalmente protegidos e as estruturas delitivas de 

coisas diversas, e que, por isso mesmo, não se deve confundi-las. O bem jurídico constitui o 

suporte material de validade de uma incriminação; é a partir dele que o legislador construirá 

legitimamente o processo de criminalização primária. Depois de reconhecer a dignidade e a 

carência de tutela penal de um bem jurídico, depara o legislador com a difícil tarefa 

consistente na efetividade desta proteção, selecionando os meios necessários, adequados e 

proporcionais a essa finalidade
333

. 

                                                             
332 Nesse sentido, a doutrina de FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA: ―E indiscutível é a dignidade axiológica do meio ambiente 
em servir de base a proibições de natureza penal, respaldada, no Brasil, inclusive mediante expressa previsão constitucional 
(art. 225 da CF-1988). O problema não está tanto na interrogação acerca da existência de um bem jurídico legítimo na base 
da incriminação, senão na forma como é proposta a tutela desse valor‖ (Aproximações à teoria da exclusiva proteção de bens 
jurídicos no direito penal contemporâneo, pp. 23-4). 
333 A pergunta sobre o que se deve proteger, atinente à escolha dos bens jurídicos dignos de tutela penal, diverge, portanto, do 
problema relativo a como protegê-los, de acordo com a doutrina de LUÍS GRECO: ―Ao tratar do bem jurídico, está-se diante 
da pergunta: o que proteger? Ao tratar da estrutura do delito, o problema já não mais o que proteger, e sim: como 

proteger?‖ (Modernização do Direito Penal, bens jurídicos coletivos e crimes de perigo abstrato, p. 97). 
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A maneira como o legislador definirá esta proteção estará ligada ao grau de tolerância 

social de um comportamento e à nocividade por ele representada ao bem jurídico-penal 

protegido, atentando-se também ao resguardo dos princípios da liberdade e da dignidade da 

pessoa humana, os quais impedem o estrangulamento a qualquer custo dos espaços livres de 

atuação dos indivíduos. Será necessário conciliar, assim, demandas de prevenção criminal 

com a inafastável exigência de proteção dos direitos e garantias individuais.    

A partir dessas considerações já é possível estabelecer uma relação entre a estrutura 

delitiva abrigada em um tipo legal de crime e o grau de vulneração que ela implica ao bem 

jurídico, e, também será válido afirmar, conforme a espécie delitiva eleita pelo legislador, 

conceder-se-á maior margem de liberdade ao indivíduo, ou esta será limitada com mais 

veemência. O âmbito em que se insere a liberdade dos indivíduos será ponderado, portanto, 

com o dever estatal de tutela de bens jurídicos, de maneira que é lícito ao legislador 

estabelecer diferentes estágios de proteção destes, tomando-se como referência essencial as 

ofensas contra eles dirigidas
334

. 

Cumpre, agora, especificar as estruturas delitivas existentes e o impacto que elas 

trazem ao bem jurídico protegido, para que se possa ingressar na temática relativa aos crimes 

de perigo e os correlatos problemas jurídico-dogmáticos que eles comportam.   

O crime de dano constitui uma tradicional estrutura delitiva e sua consagração remete 

à emergência do Estado Liberal, marco histórico em que se estabeleceu que a sanção penal só 

pode ser legitimamente imposta, se a conduta criminosa for capaz de produzir um dano ao 

bem jurídico protegido, centrado que era o sistema punitivo no desvalor do resultado
335

. 

Configura-se esta espécie delitiva naqueles casos em que o juízo de tipicidade penal vindica 

que a conduta projete um dano imediato ao bem jurídico protegido, prejudicando, destruindo 

ou inutilizando o objeto material do crime, motivo por que nela se contém ―a mais séria 

intensidade danosa infligida a um dado bem jurídico‖
336

. Vê-se, assim, que os crimes de dano 

reclamam uma afetação maior do bem jurídico que a incriminação visa proteger, acarretando 

a este uma lesão relevante
337

.  

                                                             
334 A respeito da tensão entre direitos fundamentais e o alargamento da proteção dos bens jurídicos, JOSÉ FRANCISCO DE 
FARIA COSTA manifesta sua preocupação quanto aos limites legítimos de atuação do poder de punir do Estado: ―Até onde 
pode ir, legitimamente, o alargamento do campo de protecção dos bens jurídicos, quando se sabe que esse alargamento 
corresponde a análoga expansão da determinação punitiva que mais não é do que idêntica restrição dos direitos 
fundamentais?‖ (O perigo em Direito Penal, p. 574). 
335 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, Crimes de perigo abstrato, p. 129. 
336 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 90. 
337 A respeito desta estrutura delitiva, ensina FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA o que se segue: ―Esta categoria de ofensividade 

figurou, por muitos anos, como única forma de ofensa admitida. Em realidade, até a primeira Revolução Industrial, o perigo 
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Debates mais fervorosos são provocados, porém, pela discussão em torno dos crimes 

de perigo, cuja configuração típica, diferentemente dos crimes de dano, não exige que a 

conduta provoque um dano imediato ao bem jurídico protegido, senão que dela possa decorrer 

uma lesão a este, ou seja, os crimes de perigo estão associados à probabilidade de ocorrência 

de um resultado determinado e ao caráter danoso deste
338

. A conclusão acerca da 

danosidadede uma conduta perigosa deve ter por base critérios objetivos/normativos de 

apuração, prescindindo-se de uma perspectiva subjetiva que feche os olhos à realidade 

fática
339

.  

O estabelecimento de tais critérios na determinação da periculosidade de uma conduta 

está conexionado ao fato de que a noção de perigo é relacional, e tem como referente 

fundamental o fim de proteção da norma. Ela oferece ao intérprete, assim, elementos de 

orientação no sentido de que apenas considere como perigosa uma situação, se a conduta tiver 

pertinência com o bem jurídico protegido, rejeitando o reconhecimento de hipóteses fáticas 

abstratamente perigosas
340

.  

Os crimes de perigo podem tanto ser de perigo concreto como de perigo abstrato
341

. 

Nos primeiros, o perigo faz parte da estrutura típica do ilícito penal, integrando-a, de maneira 

que só haverá crime, se a conduta concretamente causar um perigo ao bem jurídico 

tutelado
342

, enquanto que os últimos se cristalizam naqueles tipos legais de crime em que o 

                                                                                                                                                                                              
não era sequer considerado em âmbito jurídico, cabendo ao dano a função exclusiva de elemento fundamentador do ilícito 
penal, tendo sido, até mesmo, reconhecido como a pedra de toque de todo juízo de desvalor‖ (Ofensividade e crimes 

omissivos próprios, p. 91). 
338 ―O perigo, como já no século XIX observava Rohland, possui dois elementos referenciais, a probalidade de um acontecer 
e a danosidade deste mesmo acontecer‖ (D‘ÁVILA, Fábio Roberto, Ofensividade e ilícito penal ambiental, p. 110). Em outro 
texto, já citado, o autor explica o conceito de perigo formulado por BINDING: ―O perigo – ou, mais precisamente, o pôr-em-
perigo – consiste, na célebre concepção de Binding, em uma ‗comoção na certeza de ser‘ (...), ou seja, somente haverá perigo, 
caso o fato tenha atingido de tal forma o bem jurídico, que, embora não lhe tenha causado uma lesão em termos estritos, 
tenha efetivamente gerado uma perturbação na certeza de sua íntegra continuidade existencial‖ (Ofensividade e crimes 
omissivos próprios, p. 103).  
339 Nesse sentido, a doutrina de JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA: ―Abandonada que foi a compreensão 

subjectivística do perigo, a qual, diga-se em abono da verdade, não deixava de ter, em tempos não muito recuados, os seus 
muito acérrimos e entusiastas defensores, passou a propugnar-se, com razão, uma doutrina cujo núcleo essencial radica na 
idéia de que o perigo representa um estádio relativamente ao qual é legítimo prever como possível o desencadear de um 
dano/violação para com um bem jurídico-penalmente protegido‖ (Ob. cit., pp. 580-3).  
340 Idem, p. 601. De modo que, em complemento à argumentação do texto, ―só a apreciação, em concreto, pelo intérprete -
aplicador do circunstancialismo é que torna verdadeiramente relevante a existência de uma situação perigosa‖ (Ibidem). 
341 Todavia, pondera PIERPAOLO CRUZ BOTTINI que o vocábulo perigo ajusta-se conceitualmente somente aos crimes de 
perigo concreto, visto que aos de perigo abstrato a noção de risco é mais apropriada: ―Apenas os delitos de perigo concreto 

mereceriam a denominação de crimes de perigo. Os delitos de perigo abstrato, que tratam apenas de ações arriscadas, com 
potencialidade de lesão ou de exposição a perigo de bens jurídicos, mas não exigem a presença fática do mesmo, seriam, 
portanto, mais bem definidos como delitos de risco ou delitos de periculosidade‖ (Ob. cit., p. 116). Sem embargo da precisão 
conceitual formulada, ao longo do trabalho o autor utiliza a terminologia tradicionalmente empregada pela doutrina para os 
crimes de perigo. 
342 De acordo com ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, o crime de perigo concreto ―é aquele segundo o qual, para o 
aperfeiçoamento do tipo, exige-se a verificação efetiva do perigo, devendo este ser constatado caso a caso. No delito de que 
se cuida, consoante a quase totalidade da doutrina, o perigo é indicado no modelo legal, ou seja, constitui elemento do tipo‖ 

(Dos crimes de perigo abstrato em face da Constituição, p. 68).    
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perigo não é expressamente descrito
343

, embora constitua o motivo que levou o legislador
344

 a 

erigir à categoria de crime uma determinada ação considerada perigosa
345

.  

Na prática, porém, a distinção entre as duas noções de perigo é mais árdua que na 

teoria e é mais difícil em termos concretos apartar uma da outra. Seja como for, classicamente 

a diferença entre ambas radica, repita-se, na circunstância de se exigir para os crimes de 

perigo concreto que a presunção legal de periculosidade em face do bem jurídico seja 

faticamente demonstrada, admitindo-se, assim, prova em contrário, já que se trata de 

presunção relativa que pode ser contestada por meio de um duplo juízo: ex ante e ex post
346

; 

por outro lado, nos crimes de perigo abstrato dispensa-se a comprovação de um perigo efetivo 

ao bem jurídico protegido, bastando que se realize a conduta perigosa descrita pelo legislador, 

de tal maneira que ―o núcleo do injusto penal é a conduta praticada: o desvalor reside na ação 

e não no resultado, dispensado para a configuração formal do ilícito‖
347

. 

Ao ensejo do X Congresso Internacional de Direito Penal, realizado em 1969, no 

intento de superar as dificuldades dogmáticas provenientes da classificação de que ora se 

ocupa, SCHRÖDER formulou uma figura intermediária que combina elementos pertencentes 

tanto aos crimes de perigo concreto como aos de perigo abstrato: trata-se dos crimes de perigo 

abstrato-concreto, também conhecidos como delitos de aptidão, cuja ocorrência dependerá da 

efetivação da periculosidade geral delineada no tipo legal de crime
348

.  

Nesse sentido, cuida-se de espécie delitiva que congrega, em sua objetiva tipicidade, 

a descrição de um risco desaprovado, apto a lesionar ou pôr concretamente em perigo o bem 

jurídico tutelado, associando-se a tais incriminações ―um critério material de injusto, que será 

                                                             
343 Desse modo, entende-se que os crimes de perigo abstrato são definidos negativamente, ―como una forma de regulación 
penal en la que no se incluye entre los elementos típicos ni una lesión ni un peligro concreto‖ (KISS, Alejandro, El delito de 
peligro abstracto, p. 35). 
344 A esse respeito disserta PAULO DE SOUSA MENDES que, nos ―crimes de perigo abstracto, o próprio perigo não é 

elemento integrante do tipo legal, embora a suposição do perigo tenha servido de motivo suficiente, no terreno da política 
criminal, para o legislador ter tomado a decisão de proibir a criação de determinada categoria de situações‖ (Ob. cit., p. 112). 
345 RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA expõe o conceito e a crítica que se faz a essa estrutura delitiva: ―De fato, a 
característica que tradicionalmente define os crimes de perigo abstrato reside, como se viu, na ausência de perigo no tipo. 
Este não menciona o perigo entre seus elementos, mas se limita a definir uma ação perigosa, pois entende que o surgimento 
do perigo deduz-se da realidade de uma ação com características. Parece considerar que, nesses casos, há uma transação da 
decisão do perigo, do juiz ao legislador. A presunção juris et de jure do perigo obriga o aplicador da lei a não considerar o 
caso fático, aplicando a lei in genere‖ (Ob. cit., p. 97).  
346 O problema desse juízo de verificação é que se transfere ao indivíduo a tarefa de demonstrar que a sua conduta não causou 
qualquer perigo ao bem jurídico, invertendo-se a lógica que rege a distribuição dos encargos processuais pertinentes à 
produção probatória. Mais bem ajustado a um sistema punitivo que consagra o princípio acusatório seria, porém, que o órgão 
acusador, em vez de se contentar somente com a adequação típico-formal da conduta para formação de sua opinião acerca da 
existência do delito, apontasse também ao julgador em suas manifestações como e em que medida a conduta do indivíduo 
concretamente pôs em perigo o bem jurídico-penalmente tutelado, pois este é, como visto, elemento integrante do tipo. Caso 
a acusação não cumpra essa exigência, ter-se-á que absolver o indivíduo, por força do princípio in dubio pro reo.     
347 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, ob. cit., p. 115. 
348 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, ob. cit., p. 99. 



115 
 

a criação de um risco não permitido, mesmo que não realizado concretamente‖
349

. Em 

verdade, propõe-se uma releitura interpretativa dos crimes de perigo abstrato, a fim de que 

removam do espaço de regulação jurídico-penal condutas que se revelem absolutamente 

inócuas para lesionar o bem jurídico protegido
350

. 

Das estruturas delitivas até agora expostas, sem dúvida a que maiores transtornos 

dogmáticos acarreta é a técnica dos crimes de perigo abstrato, uma vez que a dispensa da 

produção de um perigo para o preenchimento do tipo penal traz problemas de legitimação 

material decorrentes de incriminações baseadas em meros ilícitos formais, calcados na mera 

violação de deveres, em desacordo com os princípios da ofensividade e da culpabilidade. 

Além disso, facilita-se sobremodo o trabalho judicial, na medida que é suficiente a realização 

da conduta descrita no tipo legal de crime para a aplicação da pena, considerada perigosa pelo 

legislador à indenidade do bem jurídico, desconsiderando-se, porém, as particularidades de 

cada caso, e atribuindo à justiça criminal um automatismo estranho a sua função de tutela dos 

direitos fundamentais.  

No terreno do Direito Penal voltado à proteção ambiental, os crimes de perigo 

abstrato, conhecidos por anteciparem a proteção jurídico-penal a estágios prévios à lesão, 

visando a uma mais qualificada tutela do bem jurídico, assumiram papel de relevo na 

definição da política criminal direcionada à incriminação de condutas lesivas ao meio 

ambiente. Típica técnica de tutela das incriminações verificadas nas sociedades pós-

industriais, essa estrutura delitiva busca prevenir resultados indesejáveis ao bem jurídico-

penal, buscando oferecer segurança aos indivíduos
351

. Todavia, ainda que se reconheça a 

                                                             
349 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, ob. cit., p. 118. Em razão disso, prossegue o autor referido, ―se faz necessário um dano 
potencial, intermediário entre a mera realização da conduta e a colocação de um bem efetivo e concreto sob ameaça efetiva. 
A criação de um ambiente de periculosidade, decorrente do comportamento proibido, é o elemento que caracteriza os delitos 
de perigo abstrato-concreto e o distingue, formalmente, dos demais‖ (Idem, pp. 118-9). 
350

 Para ALEXIS COUTO DE BRITO et al, os crimes de perigo hipotético ou de aptidão convocam a realização de ―uma 

nova interpretação dos tipos de perigo abstrato, que exige como elemento material uma ação apta a produzir perigo para o 
bem jurídico‖, possibilitando-se, assim, a restrição da ―responsabilidade por crimes de perigo abstrato àquelas hipóteses nas 
quais, além do prognóstico que declare a idoneidade para lesionar bens jurídicos, a ação esteja em contradição com a norma 
base do tipo penal‖ (Ob. cit., p. 381). A defesa de uma interpretação restritiva no âmbito dos crimes de perigo abstrato por 
meio desta técnica legislativa é também advogada por BERND SCHÜNEMANN: ―Es verdad que los delitos de peligro 
abstracto presentan el problema para un Estado garantista de que la acción prohibida por la ley penal, por lo general dotada 
de un gran potencial de peligro, pueda en casos atípicos ser completamente inocua. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el autor 

ha adoptado medidas específicas para evitar un peligro concreto para el bien jurídico. En tales casos, considero indispensable 
la reducción teleológica del tipo, lo que hasta ahora no ha sido rechazado definitivamente por la jurisprudencia alemana, pero 
tampoco ha sido positivamente aceptado. Por consiguiente, desde una perspectiva garantista merece preferencia un grupo 
intermedio entre los delitos de peligro abstracto y concreto, que está siendo utilizado cada vez con más frecuencia en la 
reciente legislación, y que se denomina delito de peligro abstracto-concreto, delito de aptitud o de potencial lesivo 
(Eignungsdelikt), o también delito de peligrosidad (Gefährlichkeitsdelikt)‖ (El principio de “ultima ratio” en Derecho Penal, 
p. 105). 
351 Em torno do tema da segurança e relacionado à justificativa que rodeia os crimes de perigo abstrato, JESÚS-MARIA 

SILVA SÁNCHEZ, ao abordar o tema da Administrativização do Direito Penal, argumenta que a ―‗sociedade do risco‘ ou 
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importância do meio ambiente como bem indispensável à realização das necessidades 

humanas, deve-se dotar essa técnica de tutela de contornos materiais, para que ela se 

compatibilize com os princípios penais enraizados em nossa cultura jurídica.   

Os crimes de perigo abstrato integram o rol de instrumentos de tutela penal previstos 

na Lei 9.605/98, e, por força da abundância na utilização desta técnica de tutela atualmente, e 

da importância que ostentam nos quadros normativos típicos das sociedades pós-industriais, 

serão eles objeto de reflexão mais detida a seguir.  

 

 

3.3.1. O ilícito penal ambiental e a técnica dos crimes de perigo abstrato: uma análise à 

luz dos princípios da ofensividade e da culpabilidade 

 

A permanente utilização dos crimes de perigo abstrato nas legislações penais da 

atualidade é um sinal inequívoco da relação desta técnica de tutela com o fenômeno da 

expansão do Direito Penal verificado nas sociedades pós-industriais. O emprego dos crimes 

de perigo abstrato é uma característica comum às neocriminalizações voltadas à proteção dos 

bens jurídicos coletivos reconhecidos em tempos recentes como fundamentais à existência 

humana
352

. Portanto, a modernização do Direito Penal só foi possível e tornou-se realidade – 

em grande medida – à custa da recorrência da estrutura delitiva dos crimes de perigo abstrato 

nas incriminações atuais. 

As coisas assim aconteceram porque se constatou a insuficiência dos delitos de dano e 

de perigo concreto para controlar os contextos de riscos relativos às sociedades em que se 

vive, dominadas pelo diuturno sentimento de insegurança e apoiadas crescentemente em 

discursos de ampliação da tutela penal mercê da incerteza dos riscos produzidos pelas 

atividades humanas ligadas aos novos processos industriais e tecnológicos
353

. Desse modo, as 

causas que respaldam e legitimam as incriminações que visam à proteção dos novos bens 

jurídico-penais têm estreita ligação com a acomodação dos crimes de perigo abstrato nessas 

normatividades, manejados para que se neutralizem os efeitos nefastos de uma ação perigosa 

                                                                                                                                                                                              
‗da insegurança‘ conduz, pois, inevitavelmente, ao ‗Estado vigilante‘ ou ‗Estado da prevenção‘‖ (Ob. cit., p. 165). Esse 
assunto será melhor abordado no próximo capítulo (ver item 4.3). 
352 ―Una característica común a destacar en la protección de estos bienes jurídicos colectivos es que el delito de peligro 
aparece de esta forma como la forma especifica de protección‖ (HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, El principio de 
lesividad y el delito ecológico, p. 1.422). 
353 A respeito dos caracteres que distinguem as sociedades pós-industriais e qualificam-nas como sociedades de risco, ver 

item 2.1. do trabalho.  
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e se impeça a produção de situações de perigo ao bem jurídico, antecipando-se as barreiras de 

proteção penal a momentos anteriores à efetiva lesão
354

.   

Tanto assim que, em tom sintético, pode-se dizer que os fatores explicativos da 

constante utilização dos crimes de perigo abstrato nas legislações penais são (a) o alto 

potencial lesivo de algumas atividades e produtos, (b) a dificuldade de elucidação de nexos 

causais derivados das novas tecnologias, (c) a transformação das relações interpessoais em 

relações de massa, (d) a proteção de bens jurídicos coletivos e (e) os novos contextos de risco 

interacional
355

. Busca-se, como se vê, conciliar essa técnica de tutela com os problemas 

introduzidos pela tecnologia e pela substituição de contextos de ação individual por contextos 

de ação coletiva, próprios das sociedades pós-industriais, utilizando-a na tentativa de superar 

as dificuldades dogmáticas relativas à imputação individual
356

 e com vistas a tornar eficiente a 

intervenção penal, evitando-se, acima de tudo, a produção de resultados danosos
357

. 

Entretanto, o esforço de dotar o Direito Penal de cunho eminentemente preventivo, 

armando-o com tamanho vigor que possa irradiar seus efeitos no instante mesmo em que a 

ação perigosa é realizada, não se traduzirá necessariamente em reforço preventivo-criminal. 

Isso deve-se à observação de que a busca por maior prevenção criminal está atrelada ao 

surgimento de incriminações destinadas a apanhar comportamentos considerados perigosos ao 

bem jurídico. Logo, não há como olvidar que ―a prevenção nasce, de modo um tanto 

paradoxal, com a criminalização‖, de maneira que é peculiar aos crimes de perigo abstrato 

uma abertura maior dos espaços de punibilidade, impondo-se a desconstrução da ideia que 

                                                             
354 Sobre a ligação entre a técnica dos crimes de perigo abstrato e a expansão do Direito Penal, BLANCA MENDOZA 
BUERGO assim se manifesta: ―Tal politica criminal en la sociedade del presente se caracterizaría por una evidente tendência 
a la expansión del Derecho penal que se concreta en la ampliación del Derecho penal preventivo con un acentuado 
adelantamiento de la protección penal. Ello se lleva a cabo, primordialmente, a través de la formulación de nuevos bienes 

jurídicos universales de vago contorno y el frecuente recurso a la técnica de los delitos de peligro – en buena medida, de 
peligro abstracto‖ (Exigencias de la moderna política criminal y principios limitadores del Derecho penal, pp. 281-2).   
355 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, ob. cit., pp. 120-5, passim. 
356 Muitos autores defendem a utilização dos crimes de perigo abstrato para que estes sirvam como equivalentes materiais à 
determinação do nexo de causalidade entre a conduta realizada e a sua aptidão para afetar o bem jurídico protegido. Como se 
trata de prova difícil de ser feita nos bens jurídicos coletivos, propõe-se o uso dos crimes de perigo abstrato como forma de 
superar as dificuldades dogmáticas decorrentes da verificação do nexo de causalidade, possibilitando-se a incidência da 
norma penal.      
357 Nesse ponto, os crimes de perigo abstrato atendem ao princípio da prevenção, de fundamental importância em terreno 
jurídico-ambiental. Sobre esse tema, a doutrina de VLADIMIR PASSOS DE FREITAS e GILBERTO PASSOS DE 
FREITAS: ―Assim sendo, em face das peculiaridades próprias ao tipo penal ambiental, bem como à necessidade de adequar-
se a legislação criminal aos princípios gerais do Direito Ambiental, entre eles o da prevenção, mostra-se de todo justificada a 
existência de dispositivos em que a punição independe do dano efetivo, bastando o simples perigo‖ (Crimes contra a 
natureza, p. 39). A meta de impedir danos ao meio ambiente constitui uma das mais destacadas funções da normatividade 
ambiental, cuja concreção prática é revelada e orientada por princípios como o do poluidor-pagador, o da prevenção e o da 
precaução, como ensina ANA PAULA FERNANDES NOGUEIRA DA CRUZ: A culpabilidade nos crimes ambientais, pp. 

168 e seguintes, passim.   
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assenta a legitimidade desta estrutura delitiva no rebaixamento dos índices da 

criminalidade
358

.   

A antecipação dos marcos de proteção à nascente de uma situação que pode vir a 

ensejar um pôr-em-perigo ao bem jurídico é fruto de uma significativa mudança operada nas 

tradicionais estratégias legislativas de enfrentamento ao crime. A sensível alteração verificada 

no modo de ser legislativo coincide com o advento das novas formas de criminalidade, aí 

incluída a ambiental, responsáveis por deslocar a atenção do legislador do desvalor do 

resultado para o desvalor da ação, ascendendo-se, assim, os crimes de perigo abstrato à 

condição de estrutura delitiva de grande prestígio na atualidade. 

E essa transformação tem lastro em sólidos entendimentos teóricos que a respaldam, 

cujo desenvolvimento científico iniciou-se com as clássicas linhas doutrinárias destinadas a 

legitimar essa estrutura delitiva, que foram as teorias da presunção e as teorias da ação 

perigosa: a primeira conduz à afirmação de que se deve presumir a periculosidade de condutas 

consideradas de per si perigosas; a segunda está ligada à constatação de que a realização de 

um determinado grupo de condutas, em observância a regras de experiência, são perigosas ao 

bem jurídico, impondo-se a incriminação em ambos os casos, a fim de que se impeça a 

produção do resultado danoso. Em virtude da intensificação do uso dessa técnica legislativa 

procurou-se em âmbito doutrinário desenvolver propostas tendentes a superar as deficiências 

contidas nas propostas iniciais, confrontando-a e legitimando-a sob a luz dos princípios 

penais
359

.  

Do modo como se veem os eventos, os avanços teóricos projetados à técnica dos 

crimes de perigo abstrato com vistas à conformação material dessa estrutura delitiva não 

podem desprezar a premissa fundamental em que se assenta um Direito Penal que se pretenda 

legítimo: no modelo do crime como ofensa a bens jurídicos. Como anteriormente afirmado
360

, 

a finalidade do Direito Penal radica na proteção subsidiária e eficaz dos bens mais valiosos ao 

convívio social, sendo a intervenção penal concretizada para que necessidades humanas de 

                                                             
358 Preciso a esse respeito, JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA entende que ―não é pelo facto de se criminalizarem 
comportamentos que determinam situações de pôr-em-perigo que a prevenção criminal aumenta; ela fica na exacta posição 

em que ficaria se, em vez de se criminalizarem as condutas de pôr-em-perigo, se tivessem criminalizado condutas fautoras de 
dano/violação. O que aumenta, como já se demonstra abundantemente, com a definição de crimes de perigo, é a própria 
punibilidade. Porém, o alargamento da punibilidade não significa, obviamente, aumento de prevenção‖ (Ob. cit., p. 575). 
359 SCHRÖDER, CRAMER, SCHÜNEMANN, KINDHÄUSER, JAKOBS, MÜSSIG, KRATZSCH, HEFENDEHL, 
WOHLERS, BLANCA MENDOZA BUERGO, FARIA COSTA, entre outros autores, cada um a seu modo, procuraram 
cimentar seus entendimentos a respeito do assunto, visando ao enriquecimento substancial da legitimidade dos crimes de 
perigo abstrato. Sobre o conteúdo do pensamento desses autores, ver COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., pp. 37 e 
seguintes, passim.  
360 Ver capítulo 1. 
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interação social sejam satisfeitas, à luz da consagração da dignidade humana como princípio 

central do ordenamento jurídico.  

Dessa forma, os crimes de perigo abstrato reservados à proteção jurídico-penal do 

meio ambiente serão válidos, desde que tenham por missão a tutela das mais relevantes 

necessidades humanas, considerados o indivíduo e o seu desenvolvimento comunitário como 

fundamentos primeiro e último da intervenção penal, consubstanciada esta tutela, portanto, na 

preservação do equilíbrio ecológico, tendo em vista sua importância para o desenvolvimento 

humano. Entendido tal pensamento como certo
361

, é de se rejeitar incriminações que tenham 

como propósito de proteção os elementos em si da natureza, uma vez que se estaria a 

confundir os conceitos de bem jurídico e objeto de ação
362

, e a se esquecer do indispensável 

referente antropocêntrico que deve estar presente em todo ilícito-típico ambiental
363

.    

Além disso, não há como deixar de ver nesse entendimento uma interdição a projetos 

legislativos cuja finalidade seja a concepção de crimes de perigo abstrato voltados à seleção 

de condutas que representem uma mera desobediência formal aos preceitos da lei penal, 

contrastando com o princípio da ofensividade. A presunção legislativa de que determinados 

comportamentos, em conformidade com certas regras de experiência, causam perigo ao bem 

jurídico-penal pode não se verificar concretamente, surgindo crimes fundados na mera 

desobediência do agente
364

 e uma punição em dissintonia com a culpabilidade manifestada 

pelo seu atuar. 

Em matéria de Direito Penal Ambiental vigem plenamente e com igual intensidade os 

princípios garantísticos asseguradores de uma incidência justa e racional do sistema punitivo; 

a tutela penal ambiental há de obedecer, não há dúvida, os princípios maiores que regem o 

Direito Penal. Se é correto que a dignidade e a carência de tutela penal do meio ambiente 

desafiam o Estado a pôr em prática políticas públicas destinadas à proteção e promoção desse 

                                                             
361 Ressalte-se que aqui apenas reiteramos, ainda que brevemente, os fundamentos utilizados na discussão do tema relativo à 
tutela penal ambiental e o bem jurídico protegido (2.5.2.).  
362 A respeito da distinção entre bem jurídico e objeto material de crime, ver 1.4. A afirmação contida no texto tem o apoio 
doutrinário de HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉE: ―En la protección del medio ambiente como bien jurídico no se trata 
de proteger la naturaleza en cuanto valor en sí misma, sino en tanto que ella está al servicio del hombre y de las generaciones 
futuras. Se trata de proteger la naturaleza como una relación social. La protección de la naturaleza como valor abstracto 
desvinculada del hombre lleva a un fundamentalismo ecológico‖ (Ob. cit., p. 1.425). 
363 A esse respeito, a doutrina de PIERPAOLO CRUZ BOTTINI: ―O referente antropocêntrico será necessário para a 
caracterização do injusto em qualquer tipo penal direcionado à proteção de bens coletivos. (...) Assim, o direito penal do meio 
ambiente não existe para proteger os elementos ambientais em si, como objetos autônomos e independentes dos interesses 
humanos, mas como fatores indispensáveis à vida e à saúde do homem. A conduta contrária ao meio ambiente somente e 
interessa ao direito penal quando afetar o equilíbrio ecológico, ou seja, quando oferecer risco a interesses humanos 
fundamentais‖ (Ob. cit., pp. 187-8). 
364 Nesse sentido, a doutrina de GIOVANNI FIANDACA e ENZO MUSCO: ―Existe el riesgo de que los delitos de peligro 
presunto sancionen tan solo la mera desobediencia del agente, es decir, el simple incumplimiento de un precepto penal, sin 

que a tal incumplimiento se sume una efectiva puesta en peligro del bien protegido‖ (Ob. cit., p. 213). 
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direito fundamental, também é precisa a afirmação que ao dever estatal de tutelar os bens 

jurídicos mais valiosos socialmente corresponde também a salvaguarda do princípio 

constitucional da liberdade
365

, atingido em demasia por uma norma penal envolvida por um 

crime de perigo abstrato. 

Portanto, a antecipação da punibilidade imposta pelos crimes de perigo abstrato, em 

que pese a importância do meio ambiente para o desenvolvimento humano, não pode 

legitimar a elaboração de tipos legais de crimes despidos de um qualquer conteúdo de 

ofensividade, o que ocorreria com incriminações alicerçadas na mera desobediência à lei 

penal, despreocupadas com a efetiva periculosidade da conduta do sujeito e com a sua 

correspondente culpabilidade
366

, visto que a liberdade seria afetada de uma maneira 

desproporcional.      

Como já visto, muitas incriminações no âmbito do Direito Penal Ambiental apoiam-se 

na normatividade administrativa para a concretização do processo de criminalização primária, 

fazendo com que o juízo de tipicidade penal dependa da verificação concreta de um 

comportamento contrário aos preceitos jurídico-administrativos. Todavia, a simples violação a 

essa normativa não pode levar à afirmação direta e imediata de que a conduta do indivíduo 

gerou um perigo ao bem jurídico, sem uma investigação mais aprofundada das consequências 

de seu comportamento, porque não se pode permitir uma instrumentalização do Direito Penal 

dessa natureza, evitando-se sua desmoralização e o deslocamento do eixo do modelo de crime 

como ofensa a bens jurídicos para a tutela de funções administrativas de controle e gestão 

ambientais
367

. 

                                                             
365 ―Exatamente deste princípio geral fundamental de tutela de bens jurídicos, representativo do dever do Estado em proteger 
valores cuja densidade impõe uma ascensão na forma de bens jurídicos, é que são oriundos os dois princípios constitucionais 
de direito penal a serem considerados no problema em questão: (1) o princípio constitucional de garantia, representado pela 
necessária ofensa e fundado na necessidade de tutela, especialmente, do bem jurídico-constitucional liberdade, sobre o qual 
incide a norma penal incriminadora; (2) o princípio constitucional impositivo, representado pela intervenção penal 

necessária e fundado na necessidade de tutela dos bens, assim reconhecidos pelo ordenamento penal‖ (D‘AVILA, Fábio 
Roberto, ob. cit., p. 66). 
366 Como pondera FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, ―o direito penal ambiental tem sido marcado por uma forte antecipação da 
tutela, na qual o demasiado distanciamento entre a conduta e o objeto de proteção da norma tem favorecido, 
significativamente, a formulação de tipos de ilícito meramente formais, nos quais a violação do dever passa a ocupar o 
espaço tradicionalmente atribuído à ofensividade‖ (Ofensividade e ilícito penal ambiental, p. 107). 
367 Acerca da distinção entre bem jurídico e função, ver 1.4. Sobre o assunto, assim se manifesta PAULO DE SOUSA 
MENDES: ―É caso para perguntar se é legítima esta instrumentalização das sanções penais para prevenir (e castigar) a 

desobediência às injunções da Administração; ou melhor, é caso para perguntar se esta utilização das sanções penais não é 
apenas uma maneira de o legislador estar a defender as funções de gestão e de controlo ambientais por parte da 
Administração, em vez de dispensar protecção a verdadeiros bens jurídicos‖ (Ob. cit., p. 141). A esse respeito, ISABEL 
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ pondera que a inclusão no âmago do Direito Penal de uma série de novos interesses, como, 
por exemplo, o meio ambiente, ―perdida la perspectiva del individuo, pueda llevar a la protección de meras funciones 
sociales, en la línea de las concepciones sociológico-funcionalistas del bien jurídico‖ (La criminalización en el ámbito previo 
como tendencia político-criminal contemporânea, p. 163). Para a autora, ―frente a esta tendencia expansiva, procede 
reivindicar la función liberal-garantista de la noción de bien jurídico, que permita responder a las exigencias del principio 

fundamental de ultima ratio que rige la intervención penal y evite una inflación en la intervención penal bajo la cobertura de 
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Nesse contexto, ao lado do repúdio a interpretações jurídicas que se limitem a 

proclamar a adequação formal da conduta do agente à literalidade do tipo legal de crime para 

o aperfeiçoamento do juízo de tipicidade, impõe-se o afastamento da criminalização de 

condutas bagatelares, tidas como de escassa repercussão social e cujo grau de censurabilidade 

do comportamento é mínimo
368

. Uma proposta aceitável à criminalização ambiental em solo 

brasileiro, de lege ferenda, seria o estabelecimento de uma cláusula mínima ou cláusula de 

bagatela, consubstanciada em uma fórmula geral de aplicação obrigatória naqueles casos em 

que é evidente a pouca expressividade da conduta do agente, tomada como exemplo, nesse 

particular, a legislação penal alemã (§ 326 VI StGB)
369

. 

Por outro lado, não convence o argumento de que os crimes de perigo abstrato 

constituem uma técnica legislativa necessária à conquista de efeitos pedagógicos, visando à 

conscientização dos indivíduos acerca da nocividade de condutas prejudiciais ao meio 

ambiente. Para os adeptos dessa corrente de pensamento, a sanção penal funcionaria não só 

como desestímulo à prática de novas ações ambientalmente degradantes, como também 

serviria para reforçar o sentimento coletivo em torno da importância do meio ambiente. 

Entretanto, não há espaço para acomodar nos crimes de perigo abstrato essa forma de pensar, 

                                                                                                                                                                                              
bienes jurídicos de esta naturaleza. Se indica en este sentido que la tutela de los bienes jurídicos instrumentales debe 
acometerse, en principio, a través del derecho administrativo, reservando la pena criminal para los supuestos en que 
concurran significativas razones político-criminales‖ (Idem, pp. 163-4). Aqui introduz-se, embora timidamente, a questão 
central a ser enfrentada no último capítulo, consistente na defesa efetiva do princípio da intervenção mínima do Direito Penal 
e a transferência de comportamentos hoje abrigados nesta normatividade para o Direito Administrativo.  
368 De acordo com os egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o 

reconhecimento do princípio da insignificância: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a inexpressiva 
periculosidade social da ação, (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) o reduzido significado jurídico 
da lesão jurídica provocada (STF: HC 91920/RS, relator o Ministro Joaquim Barbosa; STJ: HC 140034/MG, relatora a 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura). 
369 Com base nesse dispositivo legal são excluídas da abrangência da tutela penal condutas que pouco representem à 
degradação ambiental. Sua tradução, ipsis litteris, é a seguinte: ―O fato não é punível se os efeitos danosos sobre o meio 
ambiente, especialmente, sobre o homem, a água, o ar, o solo, animais ou plantas úteis, em razão da pequena quantidade de 
resíduos, estiverem excluídos, de forma evidente‖ (D‘AVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 117).  Essa proposta assenta-se na 
premissa – que será analisada com maior centralidade ao ensejo do quarto capítulo do trabalho – segundo a qual os direitos 

fundamentais são passíveis de proteção por diversas formas, constituindo a normatividade penal apenas uma das opções 
conferidas ao legislador, como refere ROBERT ALEXY: ―Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem 
protegidos, mas tudo aquilo que seja digno de proteção a partir do ponto de vista dos direitos fundamentais: por exemplo, a 
dignidade, a liberdade, a família e a propriedade. Não menos diversificadas são as possíveis formas de proteção. Elas 
abarcam, por exemplo, a proteção por meio de normas de direito penal, por meio de normas de responsabilidade civil, por 
meio de normas de direito processual, por meio de atos administrativos e por meio de ações fáticas‖ (Teoria dos direitos 
fundamentais, p. 450). Desse modo, em conformidade com o princípio fundamental da liberdade e a exigência de que o 
Estado adote medidas estatais obedientes ao princípio da proporcionalidade, evitando a imposição de regulações que 

desnecessariamente afetem outros direitos fundamentais, a exemplo do que acontece com a cominação indevida da sanção 
penal, é necessário que se rejeite do âmbito penal condutas que em um juízo concreto apontem para uma reduzida nocividade 
social. A respeito da solução mediada pela proporcionalidade a partir de princípios colidentes, VIRGÍLIO AFONSO DA 
SILVA doutrina que ―somente nos casos concretos, após sopesamento ou, se for o caso, aplicação da regra da 
proporcionalidade, é possível definir o que definitivamente vale. A definição do conteúdo definitivo do direito é, portanto, 
definida a partir de fora, a partir das condições fáticas e jurídicas existentes‖ (Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia, p. 140). Transpondo essas ponderações ao assunto de que vimos tratando, a sugerida cláusula de 
bagatela expressa a impossibilidade de limitação ao direito fundamental da liberdade para proteção do bem jurídico-

ambiental, quando essa restrição se revele na hipótese concreta desproporcional em sentido estrito. 
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sob pena de se conferir ao Direito Penal a função de tutela de uma específica moralidade 

oposta à sua finalidade de proteção de bens jurídicos.    

O ramo do ordenamento jurídico menos indicado para o alcance de efeitos 

pedagógicos é o Direito Penal, máxime em razão de sua incisiva violência nos direitos 

fundamentais e por seu caráter estigmatizante e excluidor. Por ostentar esses caracteres, e por 

necessitar de uma especial justificação material para que possa validamente atuar, essa 

normatividade é considerada excepcional e a ultima ratio da política social, de maneira que 

fica enfraquecida a ideia de que é possível à sanção penal exercer um papel de pedagogia 

social através do castigo que nela contém
370

.  

O recurso à sanção penal para obtenção de efeitos pedagógicos esbarra também no 

princípio da culpabilidade, garantia irrenunciável, instituída com a finalidade de impedir 

intervenções penais que desbordem da dimensão fática do comportamento do agente e da 

ofensividade por ele ostentada. A culpabilidade tem tanto a função de servir de fundamento 

como de limite à atuação do Direito Penal, extraindo-se desta sua dupla dimensão a conclusão 

segundo a qual a satisfação de interesses preventivos encontra na culpabilidade manifestada 

pelo ato do agente uma barreira de contenção do poder de punir estatal
371

. Logo, não se pode 

legitimar a escolha de uns poucos bodes expiatórios para sacrificá-los com o fim de 

desanuviar e aliviar a intranquilidade reinante no espírito coletivo em torno do crescente 

consumo dos recursos naturais. 

Desse modo, para que se considere materialmente legítima a figura dos crimes de 

perigo abstrato, nela deve estar presente tanto um desvalor da ação como do resultado, 

porquanto a periculosidade geral da conduta delineada no tipo legal de crime é insuficiente 

para dar contornos materiais ao ilícito-típico, distinguindo-o da mera desobediência
372

.  

A conformação material desta estrutura delitiva também impele o legislador penal a se 

distanciar da eficiência como critério determinante na definição da política criminal relativa à 

                                                             
370 PAULO DE SOUSA MENDES expressa em tom crítico sua oposição à função de pedagogia social que se quer atribuir ao 
Direito Penal: ―A única pedagogia de que o direito penal é capaz é a ‗pedagogia do castigo‘, atentando nas características dos 
meios de que dispõe, a saber, a ruidosa orquestra das penas. E esta não é, seguramente, a melhor das pedagogias, se é que 
chega a ser pedagogia. Em particular, estou persuadido de que o direito penal não serve para formar, mediante argumenta 

baculina, a nova mentalidade ecológica dos cidadãos‖ (Ob. cit., p. 14). 
371 A propósito do tema, GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA aduz que a ―finalidade preventiva, sem o limite da 
culpabilidade, transforma-se em absoluta instrumentalização do homem, sem controle, dando força à prevalência do arbítrio‖ 
(Finalidades da pena, p. 139). Mais adiante, em harmonia com esse pensamento, o autor propõe alteração na legislação penal 
brasileira para que esta defina explicitamente que ―a pena não ultrapassará o limite da culpabilidade do agente, ainda que se 
vislumbre necessária punição mais gravosa para finalidades preventivas‖ (Idem, p. 143).   
372 ―Os crimes de perigo abstrato devem apresentar um desvalor tanto de ação quanto de resultado, permitindo que sejam 
distinguidos da mera desobediência. Uma suposta perigosidade da conduta por si mesma não é suficiente para conferir 

conteúdo material ao injusto‖ (COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 36). 
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incriminação de condutas lesivas ao meio ambiente, para que a um só tempo se exclua o 

automatismo na aplicação da lei penal e se imponha a análise concreta da aptidão da conduta 

do agente para pôr em perigo o bem jurídico protegido
373

.  

 

 

3.3.2. O princípio da insignificância e os delitos de acumulação 

 

Como expressado no tópico anterior, os princípios da ofensividade e culpabilidade 

compõem a base de legitimação material sobre a qual se edifica o sistema punitivo, devendo 

destes princípios o legislador arrancar importantes orientações no processo de construção das 

incriminações, em especial aquelas referidas à tutela do meio ambiente, servindo, de igual 

forma, como vetor de observância obrigatória ao intérprete da lei penal. Nesse sentido, 

incriminações nesta seara normativa, que estabeleçam tipificações meramente formais ou que 

abranjam condutas que não abalem o convívio social de forma relevante, vão de encontro a 

esses princípios.   

Tendo por correta a assertiva de que a tutela penal deve se dirigir à proteção 

subsidiária e fragmentada dos bens jurídicos dotados de dignidade penal, só se justificará a 

intervenção penal contra ataques que significativamente ofendam esses bens, e a sanção penal 

deverá recair contra a pessoa que atuou culposamente, sendo a realização do crime uma obra 

que se lhe possa imputar individualmente, sob pena de intromissão indevida na esfera de 

liberdade dos indivíduos e correspondente mácula à dignidade da pessoa humana. Com apoio 

nessas premissas, passar-se-á à compreensão da figura dos delitos de acumulação, definindo-a 

e traçando seus contornos essenciais, para que se possa verificar se ela é conciliável com os 

princípios da ofensividade e da culpabilidade, ou, contrariamente, se não se estará por meio 

dela a punir meras bagatelas, violando-se o princípio da insignificância
374

.   

                                                             
373 Em consonância com o entendimento de HELENA REGINA LOBO DA COSTA, ―a ideia de que esses crimes tornariam 
a tutela penal mais eficiente, pois dispensariam a verificação da afetação concreta do bem jurídico, não convence em um 
sistema cujo vetor principal não é a eficiência: o direito penal não pode legitimar-se (apenas) em termos utilitários, tampouco 
pode-se contentar com a ideia de perigosidade ‗automática‘ de uma conduta, sem qualquer análise concreta. Defender essa 
linha significa confundir funcionalidade com legitimidade‖ (Idem, p. 51). 
374 É a CLAUS ROXIN que se atribui a paternidade do princípio da insignificância, cuja função reside em servir de 
instrumento de contenção do Direito Penal, a fim de que condutas bagatelares não se adequem tipicamente à hipótese abstrata 
delineada pelo legislador. De acordo com o autor, o princípio em foco impede que se reconheça o juízo de tipicidade de 
condutas de escassa reprovabilidade social, de modo que ele contribui para uma melhor interpretação do tipo penal, 
excluindo de sua abrangência as condutas que sejam socialmente suportáveis: ―Sob o ângulo do princípio nullum-crimen o 
oposto é o correto: a saber, uma interpretação restritiva, que realize a função de Magna Carta e a ‗natureza fragmentária‘ do 
direito penal, que mantenha íntegro somente o campo de punibilidade indispensável para a proteção do bem jurídico. Para 
tanto, são necessários princípios regulativos como a adequação social, introduzida por WELZEL, que não é elementar do 

tipo, mas certamente um auxílio de interpretação para restringir formulações literais que também abranjam comportamentos 
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Assim postas tais premissas, é de se ressaltar que os delitos de acumulação tiveram 

origem precisamente no Direito Penal Ambiental. Atribui-se à LOTHAR KUHLEN uma das 

mais importantes contribuições científicas para o desenvolvimento dos crimes de acumulação, 

por ele assim cunhado (Kumulationsdelikt). Apoiado em uma visão ecocêntrica-

antropocêntrica do bem jurídico, o autor propôs um novo olhar sobre o crime de poluição das 

águas (§ 324 StGB), defendendo que a configuração desta espécie delitiva passasse a ser 

entendida na lógica da acumulação, é dizer: sua relevância penal ―seria encontrada não em 

uma geral perigosidade, mas apenas na hipótese de sua acumulatividade‖, visto que, nesta 

ótica, se deve punir condutas singulares que prejudicam ao meio ambiente, ainda que 

ostentem mínimo significado, ―porque seria de se calcular que, sem uma proibição 

sancionatória, elas seriam realizadas em grande número, causando, assim, um prejuízo à 

função das águas, protegida pela norma‖
375

.  

Vê-se, assim, que nos delitos de acumulação a incriminação não se assenta, como 

normalmente ocorre nos crimes de perigo abstrato, na perigosidade geral de uma conduta 

isolada apta a lesionar o meio ambiente, senão na possibilidade de repetição desta por várias 

pessoas
376

, isto é, ―nas estruturas por acumulação responsabiliza-se alguém por um perigo não 

existente, baseado tão só na hipótese de que outros se comportarão no futuro de forma 

incorreta‖
377

, desconsiderando-se a nocividade social da conduta para o juízo de tipificação do 

ilícito penal ambiental. 

Em verdade, essa estrutura delitiva nasce da constatação de que é muito difícil 

estabelecer uma nítida relação causal entre a conduta do indivíduo e a ofensa que esta possa 

provocar ao bem jurídico-ambiental, já que a maior parte das ações responsáveis pelo 

                                                                                                                                                                                              
socialmente suportáveis. Aqui pertence igualmente o chamado princípio da insignificância, que permite excluir logo de plano 
lesões de bagatela da maioria dos tipos: maus-tratos são uma lesão grave ao bem-estar corporal, e não qualquer lesão; da 
mesma forma, é libidinosa no sentido do código penal só uma ação sexual de alguma relevância; e só uma violenta lesão à 
pretensão de respeito social será criminalmente injuriosa‖ (Política criminal e sistema jurídico-penal, pp. 47-8). 
375 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 120. Uma das premissas teóricas abrigadas no pensamento de LOTHAR KUHLEN 
repousa na consideração de que a sociedade é formada por egoístas racionais, aos quais se deve impor a ameaça da pena com 
a finalidade de educá-los para assim evitar que se acumulem pequenas contaminações prejudiciais à reprodução dos 
fundamentos naturais da vida (MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian, ob. cit., p. 511). Sob esse ponto de vista, JESÚS-
MARÍA SILVA SÁNCHEZ alega que um modelo de sociedade fortemente centrado na autonomia individual e nas 
correspondentes liberdades de produção, mercado e consumo traz o problema da desagregação social e o enfraquecimento de 
uma visão comunitária, acarretando uma progressiva degradação ambiental. Nessa ordem de ideas, no modelo de sociedade 
referido ―la llamada a la responsabilidad moral y a la autolimitación no surte efectos de gran relevancia cuando ha de 

enfrentarse a aquella representación de la libertad fuertemente vinculada a la concepción moderna del ser humano como 
individuo egoísta racional‖ (Estructura de imputación de responsabilidad en delitos contra el medio ambiente, p. 298).     
376 Relativamente à ideia fundamental contida nesta espécie delitiva, AUGUSTO SILVA DIAS ensina que ela ―vem 
possibilitar que, neste cenário, se imputem individualmente acções em si mesmas destituídas de nocividade social, portanto, 
cuja danosidade não é perceptível publicamente e, por isso, também não pelo autor, mas que, por ser provável a sua prática 
futura por um grande número, segundo o ponto de vista de um observador munido da melhor informação empírica, poderão 
adquirir poder destrutivo‖ (What if every body did it: sobre a (in)capacidade de ressonância do direito penal à figura da 
acumulação, p. 313). 
377 FEIJOO SANCHEZ, Bernardo, ob. cit., p. 45. 
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desgaste dos recursos naturais provém de uma pluralidade de fontes diversas e são 

cotidianamente comuns, sendo, pois, socialmente aceitas. Desse modo, ante a dificuldade 

apontada, surge a opção por criminalizar pequenas contribuições individuais de somenos 

importância, mas que reunidas se revelam prejudiciais ao meio ambiente, de tal maneira que a 

técnica delitiva de que se está a cuidar tem a finalidade de suprir a falta de uma causalidade 

real entre ação e bem jurídico, funcionando como equivalente material
378

. 

Nessa ordem de ideias, duas linhas teóricas procuram fundamentar a legitimidade dos 

crimes por acumulação: a primeira está ligada a uma perspectiva sociológica que enfatiza a 

natureza coletiva do dano provocado por micro-lesões em massa; a outra é fruto de uma 

concepção filosófica que destaca a importância do contributo individual para a produção do 

efeito cumulativo de agressões ao meio ambiente, e tem por objeto de preocupação a reflexão 

acerca de seu ―desvalor moral, que decorre da violação de deveres de solidariedade e que faz 

com que o autor seja visto como um ―free-rider‖, ―free-loader‖ ou ―Trittbrettfahrer‖
379

. 

É de se ressaltar que os crimes de acumulação obtiveram prestígio acadêmico e 

ganharam novos adeptos, responsáveis pelo desenvolvimento científico desta figura delitiva. 

WOLFGANG WOHLERS
380

, por exemplo, apoiado na noção de freeloader definida por 

FEINBERG, sustenta a validade substancial deste delito no dever geral de proteção ao bem 

jurídico coletivo, caso contrário, estar-se-ia diante de nítida quebra de igualdade em relação 

aos indivíduos que o respeitam
381

. Desse modo, evita-se uma desigualdade social decorrente 

do fato de o freeloader faltar ao dever de solidariedade com os demais e, por outro lado, 

impede-se que ele explore ―em benefício próprio a circunstância de os outros cumprirem as 

regras que servem para a consecução de um objectivo ou para a preservação de um bem 

colectivo‖
382

. 

                                                             
378 ―Para suplir la falta de una causalidad lesiva real entre acción y bien jurídico se exige aquí la llamada equivalencia 

material, que en los bienes jurídicos colectivos atañe necesariamente al plano de la criminalización. El pensamiento de la 
acumulación desarrollado en los delitos de cohecho o contra el medio ambiente encarna tal equivalencia‖ (HEFENDEHL, 
Roland, El bien jurídico como eje material de la norma penal, pp. 194-5). 
379 DIAS, Augusto Silva, ob. cit., 310.  
380 O autor escreveu em conjunto com ANDREW VON HIRSCH artigo científico em que sustentam a legitimidade dos 
crimes de acumulação: ―El fundamento normativo de la obligación de omitir acciones que si se llevan a cabo por una 
pluralidad significativa de ciudadanos conducen a consecuencias inaceptables se encuentra en los deberes vinculados con 
carácter necesario a la entrada en una sociedad: dado que conforme a su estatus jurídico todos los ciudadanos tienen los 

mismos derechos, nadie puede reivindicar el papel de ‗aprovechado‘ [Trittbrettfahrer], es decir, adoptar conductas que sus 
conciudadanos tienen que prohibir para evitar las insoportables consecuencias que tendrían lugar si no lo hicieran. Para los 
miembros de una sociedad organizada estatalmente, los deberes jurídicos individuales no se limitan al mero respeto del 
neminem laede, sino que incluyen además la obligación de colaborar para garantizar el estado en el que ‗cada uno puede 
recibir lo suyo (suum cuique tribuere). Si y en tanto se trate de la no colaboración al mantenimiento y garantía de los bienes 
colectivos necesarios para la existencia y la funcionalidad de la sociedad, existe un deber de cooperación (duty of 
cooperation)‖ (Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa, p. 300). 
381 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 61. 
382 DIAS, Augusto Silva, ob. cit., p. 317. 
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Contudo, ao desconsiderar o reduzido impacto social da conduta individual, 

entendendo-a jurídico-penalmente relevante apenas se tomada em conjunto com outras 

parecidas que poderão se repetir no futuro, a técnica dos delitos de acumulação rompe com o 

princípio da insignificância, já que autoriza a incriminação de comportamentos destituídos de 

qualquer ofensividade
383

. A afirmação jurídica desta espécie delitiva só tem sentido, assim, se 

se quiser (a) legitimar ilícitos baseados na mera desobediência e (b) utilizar a pena com a 

finalidade de introduzir novos valores na consciência coletiva
384

, em evidente contraste com o 

princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos.  

Além disso, a validade jurídico-penal dos delitos acumulativos é também infirmada 

pelo princípio da culpabilidade, porque tem como pressuposto a consequência de ações que 

são alheias à vontade do indivíduo
385

. Ao resultado de seu comportamento, são somadas 

contribuições fáticas que lhe são estranhas; logo, a imputação da prática do crime não recairá 

sobre o indivíduo como produto exclusivo de sua vontade, mas também sobre condutas que 

sequer estavam em seu raio de ação
386

, ferindo sobremodo o princípio da culpabilidade
387

. 

                                                             
383 Nesse sentido, a doutrina de GUILHERME GOUVÊA FIGUEIREDO: ―Por decorrência lógica, facilmente se conclui que 
essas figuras dogmáticas contrastam com um direito penal vocacionado para a proteção exclusiva de bens jurídico-penais, na 
medida em que a ofensividade da conduta não é sequer presumida‖ (Ob. cit., p. 247). 
384 A esse respeito, aduz AUGUSTO SILVA DIAS que ―esta concepção depara com dois tipos de objecções. Por um lado, ela 
apoia-se na crença, no mínimo controversa, de que a pena pode desempenhar uma função pioneira na formação da 
consciência, uma ―sittenbildenden Kraft‖. Por outro lado, ela traduz-se numa forma inadmissível de moralismo jurídico‖ (Ob. 
cit., p. 339). 
385 Apoiada nesse ponto de vista, aponta BLANCA MENDOZA BUERGO a ilegitimidade dos delitos de acumulação: 
―Igualmente rechazable parece la propuesta de una amplia utilización de los denominados „delitos por acumulación‘, que 
difícilmente se adecúan a un concepto material de injusto penal ajustado a principios como el de necesaria lesividad o el de 
culpabilidad, en cuanto tipifican una conducta que individualmente no puede llegar a afectar al bien jurídico protegido‖ (El 

papel del Derecho Penal en la protección del medio ambiente, pp. 681-2). Por sua vez, WOLFGANG FRISCH, em princípio, 
é contrário à incriminação baseada na lógica da acumulação, porque ela conduz à atribuição de resultados produzidos por 
condutas de terceiros: ―Estoy convencido de que el pensamiento de la acumulación no puede emplearse para, con la alusión a 
la posibilidad de lesiones similares por parte de terceros, convertir lesiones en sí mismas insignificantes de bienes generales 
en una lesión del bien jurídico que deba calificarse como muy grave en sí misma. Ello se debe a que aquél que obra 
lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico de forma sólo limitada no es responsable de las posibles lesiones 
provenientes de terceros. Por consiguiente, en la concreción del desvalor de la acción de su conducta no pueden añadirse a la 
cualidad negativa de la propia conducta las lesiones de bienes que provengan de terceros (Ob. cit., pp. 336-7)‖. Todavia, o 
autor não rejeita categóricamente essa espécie de delito, legitimando-a se presentes três condições, quais sejam: ―En tanto los 

hechos en cuestión, aunque aisladamente poseyeran escasa importancia, en número considerablemente mayor pasaran a 
convertirse en una auténtica amenaza para un bien; esta amenaza – en secundo lugar – apareciera como realista y no pudiera 
evitarse sin recurrir a la imposición de pena; y – tercero – el propio bien amenazado de tal modo (cumulativamente) fuera tan 
importante que estuviera justificado imponer pena para su protección (y para la evitación de le amenaza)‖ (Ibidem).    
386 Em sentido contrário, ROLAND HEFENDEHL sustenta que a objeção fundada em que se trata de ilícito ex iniuria tertii 
só se justifica se na concreta configuração típica se faça uma remissão ao injusto praticado por terceiros como forma de 
fundamentação da responsabilidade (Ob. cit., p. 195). Para o autor, que defende a aplicação dessa estrutura delitiva para a 
tutela do bem jurídico coletivo do meio ambiente, ―si se constata que la infracción de la norma de conducta lesiona el bien 

jurídico de una cuantidad lo suficientemente grande de destinatarios, es inadmisible una defensa del sujeto en el sentido de 
que su contribución aislada es irrelevante para el bien jurídico, ya que no hay ninguna razón evidente por la que el 
ordenamiento jurídico deba privilegiar a este destinatario de la norma o a un grupo de ellos frente a los demás‖ ( Ibidem). 
Todavia, esse posicionamento leva à punição do indivíduo por ato de terceiros, já que sem a conduta destes não se punirá 
aquele, e acaba por incumbir ao Direito Penal finalidades moralizantes, pois a intervenção penal não terá por pressuposto a 
prática de uma grave conduta contra um determinado bem jurídico.  
387 HELENA REGINA LOBO DA COSTA também contesta a legitimidade dessa espécie delitiva com base no princípio da 
culpabilidade: ―O fundamento elementar de um direito penal da culpa consiste na ideia de que o crime é tido como produto 

de determinado indivíduo, a quem será imputada a conduta. O delito de acumulação perverte esta concepção, já que o 
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Em virtude disso, os delitos de acumulação não se compatibilizam com os princípios 

penais em que se escora um Estado Democrático de Direito, podendo ser utilizada essa 

técnica de proteção em outras normatividades, sobretudo naquelas em que as injunções são 

estabelecidas à luz de critérios de afetação global e estatística do bem jurídico, típicos de um 

Direito de gestão de riscos
388

, evitando-se a administrativização do Direito Penal
389

. 

 

 

3.4. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica? 

 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas é tema polêmico e constitui uma das 

questões mais controversas na seara penal da contemporaneidade. A explicação para o 

crescente interesse no estudo desse tema guarda relação com a constatação de que há uma 

série de pessoas jurídicas cuja atividade principal é responsável por produzir significativos 

danos sociais, pondo-se a questão acerca da viabilidade jurídico-penal de se puni-las. 

A preferência por essa forma de responsabilização, em regra, é feita em conformidade 

com o sistema jurídico a que tradicionalmente os Estados estão vinculados. Nos Estados que 

são regidos pela common law, cujos representantes maiores são os Estados Unidos e a 

Inglaterra, há maior tolerância para a censura penal da pessoa jurídica criminosa, uma vez que 

não há entraves científicos impostos pelos precedentes legais. Naqueles onde se verifica a 

codificação do sistema criminal, jungido a normas formais que procuram conferir unidade 

orgânica ao ordenamento jurídico, como nos países da Europa continental e da América 

Latina, há resistência em prever a punição autônoma das pessoas jurídicas. 

                                                                                                                                                                                              
resultado não é imputável ao agente, dependendo do contexto, da conduta de outras pessoas não ligadas ao agente e de 
variáveis futuras e incertas. Em outras palavras, é substituído por um potencial contexto de perigosidade‖ (Ob. cit., p. 62).  
388 JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ sustenta que compete ao Direito Administrativo sancionador punir ―condutas 
perturbadoras de modelos setoriais de gestão. Seu interesse reside na globalidade do modelo, no setor em sua integridade, e 
por isso tipifica infrações e sanciona sob perspectivas gerias. Não se trata aqui do risco concreto, como risco em si mesmo 
relevante e imputável pessoalmente a um sujeito determinado, senão que o determinante é a visão macroeconômica ou 

macrossocial (as ‗grandes cifras‘; o ‗problema estrutural‘ ou ‗sistêmico‘)‖ (A expansão do Direito Penal, p. 151). Em razão 
dessas considerações, o autor entende a normatividade referida é ―essencialmente o Direito do dano cumulativo ou, também, 
do dano derivado da repetição, que dispensa uma valoração do fato específico, requerendo somente uma valoração acerca de 
qual seria a transcendência global de um determinado gênero de condutas que viesse a ser considerado lícito‖ (Ibidem). 
389 Posição também defendida por BERNARDO FEIJOO SANCHEZ: ―Como tentarei expor, os denominados delitos 
cumulativos, ou por acumulação, ou, numa terminologia que prefiro, a tipificação de danos acumulativos é uma técnica de 
proteção de bens jurídicos coletivos ou supraindividuais que deve pertencer exclusivamente ao direito administrativo. Essa 
técnica é ilegítima no direito penal na medida em que são imputadas pessoalmente ao apenado conseqüências de sua ação 

que, em boa verdade, não são suas (responsabilidade por fatos alheios)‖ (Ob. cit., p. 42). 
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Porém, num e noutro caso existem exceções, porque não são todos os Estados norte-

americanos que acordam em punir o ente coletivo, e há legislações penais codificadas que 

instituíram dita responsabilidade penal, de que constitui exemplo o Estado francês
390

. 

Embora não se trate de tema novo, pois desde há muito ocupa o campo de investigação 

dos estudiosos
391

, nos dias atuais verifica-se que seu estudo vem crescentemente tomando a 

atenção dos penalistas, sobretudo em virtude da constatação do largo emprego das pessoas 

jurídicas para o cometimento de infrações penais.  

Em torno do tema gravita a discussão a respeito da natureza jurídica desses entes 

coletivos, cujos debates centram-se fundamentalmente na resposta a seguinte indagação: as 

pessoas jurídicas existem de fato ou constituem simples ficções criadas pela lei? A depender 

da resposta a ser firmada, poder-se-á dizer se elas têm ou não capacidade de manifestar por si 

vontade. 

A primeira das teorias sobre o assunto é a da ficção, defendida por SAVIGNY, que se 

escora na assertiva de que apenas o homem pode ser sujeito de direitos, de modo que a pessoa 

jurídica, para essa corrente de pensamento, é uma criação da lei e a sua existência é só 

possível e concretizada por meio de uma ficção jurídica
392

. 

De acordo com essa teoria, embora o façam no interesse do ente coletivo, são as 

pessoas físicas que verdadeiramente administram e tomam as decisões, bem como são elas 

que devem responder por eventual crime imputado à atividade desenvolvida pela pessoa 

jurídica. Portanto, descabe falar em responsabilidade penal da pessoa jurídica, já que ela só 

existe artificialmente, estando desprovida de caracteres pessoais imprescindíveis à imputação 

penal, como a livre vontade de pensar e de se autodeterminar.   

Por sua vez, a teoria da realidade objetiva dota a pessoa jurídica de existência real e 

advoga a possibilidade de serem elas capazes de manifestar uma autêntica vontade coletiva, 

                                                             
390 Essas informações foram retiradas de artigo científico de autoria de JUAREZ CIRINO DOS SANTOS intitulado 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 265.  
391 NELSON HUNGRIA, por exemplo, em sua obra Comentários ao Código Penal sustentava a impossibilidade de punição 
criminal das pessoas jurídicas ou entes morais: ―Somente a pessoa física ou natural pode praticar crime. Redunda num 
contra-senso o admitir-se que também as pessoas jurídicas ou entes morais possam delinqüir e incidir sub poena: faltam-lhes 

inteligência e vontade e, portanto, capacidade de direito penal. Nem lhes seria ajustável a sanção penal expiatória, mesmo a 
pena pecuniária, pois esta iria atingir, não ao ente moral, mas às pessoas físicas que o compõem, culpadas ou inocentes. Não 
se pode rejeitar o velho princípio de que societas delinquere non potest. O critério da responsabilidade coletiva, adotado pelo 
macabro Tribunal de Nuremberg, foi um triste retorno aos tempos primitivos, em que se confundia o ‗indivíduo‘ com o 
‗grupo‘‖ (Ob. cit., pp. 08-9). 
392 Para essa teoria, a pessoa jurídica é ―uma criação artificial da lei para exercer direitos patrimoniais. É pessoa fictícia. 
Somente obtém sua personalidade por uma abstração. Quando, pois, se atribuem direitos a pessoas de natureza outra, estas 
pessoas são mera criação da mente humana, a qual supõe que elas sejam capazes de vontade e de ação e, dessarte, constrói 

uma ficção jurídica‖ (SHECAIRA, Sérgio Salomão, Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 89).  
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equiparável à capacidade de ação das pessoas físicas, consubstanciada nas decisões tomadas 

por seus representantes legais ou por meio do voto de seus membros em assembleia geral.  

Para o Direito Penal, a consequência dessa forma de pensar implica o reconhecimento 

de que as pessoas jurídicas possuem capacidade de querer e de agir
393

, sendo franqueada e 

autorizada a imposição de pena aos entes coletivos, tendo em vista a remoção dos entraves 

científico-metodológicos impostos pela adoção de um sistema criminal assentado no princípio 

da culpabilidade.     

No plano interno, a discussão a respeito do tema intensificou-se com o advento da 

Constituição Federal de 1988, que previu nos artigos 173, § 5º, e 225, § 3º – relativos, 

respectivamente, à exploração da atividade econômica e à proteção do meio ambiente
394

 – o 

que parte da doutrina diz ser a ―criminalização‖ das pessoas jurídicas.  

Com a finalidade de concretizar a normativa constitucional, o legislador ordinário fez 

promulgar a Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Extrai-se do caput do artigo 3º desse diploma 

legal que as pessoas jurídicas, por infração que vierem a cometer por decisão de seu 

representante, ou de seu órgão colegiado, serão ―responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta Lei‖, exigindo-se, ainda, que referida decisão tenha 

sido tomada ―no interesse ou benefício da sua entidade‖. 

Diante do quadro legislativo brasileiro, há quem entenda plenamente viável a 

criminalização das pessoas jurídicas, à vista da inescondível vontade constitucional delineada 

nos dispositivos atinentes ao meio ambiente e à ordem econômica. 

Todavia, no tocante ao parágrafo terceiro do artigo 225, é evidente a desigualação feita 

pelo legislador constituinte entre as expressões ―condutas‖ e ―atividades‖, pois do contrário 

teria sido adotada uma única expressão para designar o mesmo fenômeno. O emprego de 

                                                             
393 ―Aplicando-se tais conceitos ao direito penal pode-se dizer que, ao adotar-se tal pensamento, há de se constatar que a 
pessoa coletiva é perfeitamente capaz de vontade. Ela não é um mito, pois concretiza-se em cada etapa importante de sua 
vida pela reunião, deliberação e voto da assembléia geral de seus membros, ou mesmo através de sua administração ou 
gerência‖ (Idem, p. 91).  
394

 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. § 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 
econômica e financeira e contra a economia popular. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados. 
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ambos os vocábulos evidencia, de forma clara e inequívoca, que se trata de formas de 

responsabilização distintas. 

De fato, prevendo o dispositivo constitucional a punição de condutas lesivas ao meio 

ambiente, o resultado hermenêutico que daí se extrai se traduz na vinculação desse vocábulo à 

punição das pessoas físicas, reservando-se a censura das atividades lesivas ao meio ambiente 

às pessoas jurídicas
395

. Sustentar entendimento diverso significa prestigiar postulados 

provenientes do positivismo criminológico
396

, fortemente inclinado à ideia de defesa social e à 

noção de responsabilidade social
397

. 

Além disso, a responsabilidade penal da pessoa jurídica distancia-se dos movimentos 

criminológicos atuais, alinhados que estão que tanto à prevenção de crimes, como também à 

tutela dos direitos fundamentais. Refuta-se, inclusive, sua conformidade em um Direito Penal 

funcional-sistêmico, cuja função primordial da pena é a vigência da norma, pois só homem 

seria destinatário dos modelos de orientação normativos
398

. 

Longe de fomentar a impunidade dos atos lesivos praticados pelas pessoas jurídicas, o 

entendimento busca compatibilizar o texto constitucional aos cânones dogmáticos da ciência 

jurídico-penal, apoiada desde há muito nas categorias da conduta e da culpabilidade como 

unicamente pertencentes ao homem
399

. 

                                                             
395 Esse é o entendimento de RENÉ ARIEL DOTTI: ―Há rematado equívoco de interpretação ao considerar que a CF 
‗criminalizou‘ fatos atribuídos à pessoa moral em dois dispositivos: um deles subordinado ao capítulo dos princípios gerais 

da atividade econômica (art. 173, 5); o outro, vinculado ao capítulo do meio ambiente (art. 225, 3) (...) A opinião de que as 
palavras ‗condutas‘ e ‗atividades‘ são sinônimas deve ser rejeitada. Se assim fosse a Constituição teria utilizado um ou outro 
vocábulo; utiliza ambas as expressões na súmula. A melhor leitura do texto indica as seguintes conclusões: a) As condutas 
das pessoas físicas sujeitarão os infratores a sanções penais; b) As atividades das pessoas jurídicas sujeitarão os infratores a 
sanções administrativas‖ (Curso de Direito Penal, pp. 380-1). 
396 Para a Escola Positiva, a finalidade a ser alcançada pela pena é a defesa social e, porque visavam à proteção do corpo 
social dos diversos atos lesivos à sociedade, os positivistas formularam um sistema punitivo apto a atingir toda sorte de 
ofensas a direitos alheios, até mesmo aquelas provenientes de quem não tivesse desenvolvimento mental completo, como 
ensina BASILEU GARCIA: ―Afastando, pois, o conceito de liberdade das ações humanas, a Escola Positiva chegava, em 

conclusão, a admitir a possibilidade de se imporem sanções mesmo aos anômalos psíquicos. As sanções deveriam, como é 
evidente, variar, em atenção às condições pessoais, mas seriam impostas a todos os indivíduos que praticassem atos lesivos 
aos interesses sociais. Como medidas defensivas, alcançariam o mentalmente são e o insano também; alcançariam a quem 
quer que pusesse em perigo a sociedade‖ (Ob. cit., p. 147). 
397 ―A tendência para dotar as pessoas jurídicas de capacidade delitiva provém de correntes criminológicas positivistas e 
daquelas tributárias da chamada defesa social, ou seja, de concepções de fundo organicista‖ (ZAFFARONI, Eugenio Raúl et 
al, Direito Penal Brasileiro. Segundo Volume, p. 119). 
398 ―A responsabilidade penal da pessoa jurídica afigura-se incompatível com as diretrizes da nova defesa social, cuja 

fórmula, prevenção do crime e tratamento do delinqüente, adotada pelas Nações Unidas desde 1948, substituiu a antiga 
concepção de defesa social, limitada exclusivamente à proteção da sociedade. A responsabilidade criminal dos entes  
coletivos também não se harmoniza com o garantismo penal, baseado na proteção dos direitos fundamentais do homem. 
Mesmo que se atribua à pena a missão de reafirmar a vigência da norma, numa concepção funcional do Direito Penal, a 
mensagem da norma, como modelo de orientação para as relações sociais, só pode dirigir-se ao homem‖ (MARQUES, 
Oswaldo Henrique Duek, A responsabilidade da pessoa jurídica por ofensa ao meio ambiente, p. 06).  
399 CEZAR ROBERTO BITENCOURT defende a limitação da responsabilidade penal à responsabilidade subjetiva e 
individual: ―No Brasil, a obscura previsão do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, relativamente ao meio ambiente, tem 

levado alguns penalistas a sustentarem, equivocadamente, que a Carta Magna consagrou a responsabilidade penal da pessoa 
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De fato, a conduta, componente central na teoria do delito, decomposta em 

comportamentos exteriores ativos ou omissivos, é atributo inerente ao homem
400

, único ser 

capaz de dirigir psicologicamente seus atos, condição essa que falta à pessoa jurídica
401

, de 

modo que só podem figurar como sujeito ativo de delito as pessoas físicas.  

Por outro lado, há evidente lesão ao princípio da culpabilidade na tentativa de punir as 

pessoas jurídicas em âmbito criminal. Esse princípio tem como elementos a imputabilidade, o 

conhecimento do injusto e a exigibilidade de comportamento diverso. A imputabilidade penal 

traduz-se na maturidade e na sanidade mental dos indivíduos, caracteres que são inaplicáveis 

às pessoas jurídicas, motivo pelo qual apenas contra o homem pode recair a imputação penal. 

O conhecimento do injusto, por sua vez, permite que se reconheça que o indivíduo saiba o que 

está fazendo, processo mental que só existe na psique das pessoas físicas. Por fim, a 

inexigibilidade de conduta diversa é conceito inaplicável à pessoa jurídica
402

-
403

. 

Com o reconhecimento da possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, 

fracassam as tentativas de fundamentar as finalidades da pena relativamente aos entes morais. 

A ameaça de imposição de pena tem por objetivo motivar os indivíduos a adotarem 

comportamentos conforme ao direito. Todavia, só a pessoa humana, dotada de discernimento 

                                                                                                                                                                                              
jurídica. No entanto, a responsabilidade penal ainda se encontra limitada à responsabilidade subjetiva e individual‖ (Tratado 
de Direito Penal, p. 244). 
400 Nesse sentido, a doutrina de OSWALDO HENRIQUE DUEK MARQUES: ―Na época pós-moderna foram consagrados 
os direitos fundamentais do homem, com triunfo do individualismo sobre a coletividade. No âmbito penal, a responsabilidade 
se individualizou e a personalidade da pena foi erigida a dogma constitucional. O Direito Penal passou a alicerçar-se no 
princípio do nullum crimen sine culpa, cujo destinatário é exclusivamente o homem‖ (Ob. cit., p. 06). Desse modo, e para 
que não se adote a proscrita responsabilidade objetiva ou coletiva, ―as sanções impostas aos entes coletivos, previstas na nova 

legislação, não podem ter outra natureza senão a civil ou a administrativa, porquanto a responsabilidade desses entes decorre 
da manifestação de vontade de seus representantes legais ou contratuais. Somente a estes poderá ser imputada a prática de 
infrações penais. Atribuir à pessoa jurídica a autoria de uma infração penal, por fato de terceiro, constituirá retorno à 
responsabilidade coletiva e objetiva, oriunda de uma época totêmica, na qual os clãs primitivos atuavam como um todo, 
solidários na ação e na responsabilidade. As sanções atingirão todos os integrantes da entidade, tenham ou não participação 
no crime, o que violará o princípio da personalidade da pena‖ (Ibidem). 
401 ―Não se pode falar de uma vontade em sentido psicológico no ato da pessoa jurídica, o que exclui qualquer possibilidade 
de admitir a existência de uma conduta humana. A pessoa jurídica não pode ser autora de delito, porque não tem capacidade 
de conduta humana no seu sentido ôntico-ontológico (...) Têm-se usado outros argumentos para refutar a responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas. Alguns sustentam que não tem capacidade de culpabilidade. Outros afirmam que a pena é 
inconstitucional, porque seria transcendente, isto é, afetaria pessoas que não participaram da decisão em virtude da qual é 
imposta uma pena. Estes argumentos são válidos, mas resultam desnecessários, porque cremos que a responsabilidade é 
descartada desde que falta o caráter genérico do delito: não há capacidade de conduta na pessoa jurídica‖ (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. ob. cit., p. 355).  
402 E isso porque ―a psique coletiva portadora da vontade pragmática da pessoa jurídica é imune ou insensível a pressões ou 
perturbações emocionais excludentes ou redutoras da dirigibilidade normativa (como se denomina, hoje, a capacidade de 
agir conforme ao direito), próprias das situações de exculpação legais (coação irresistível, obediência hierárquica, excesso 

intensivo ou extensivo de legítima defesa real ou putativa), ou supralegais (fato de consciência, provocação de situação de 
legítima defesa, desobediência civil e, especialmente, conflito de deveres)‖ (SANTOS, Juarez Cirino dos, ob. cit., p. 278).   
403 Com base no princípio da culpabilidade, e no reconhecimento de que só a pessoa humana tem capacidade de praticar 
condutas, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro FÉLIX FISCHER, no RE 622.724/SC, assim decidiu: 
―PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. DENÚNCIA. 
INÉPCIA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Na dogmática 
penal a responsabilidade se fundamenta em ações atribuídas às pessoas físicas. Dessarte, a prática de uma infração penal 
pressupõe necessariamente uma conduta humana. Logo, a imputação penal a pessoas jurídicas, frise-se, carecedoras de ação, 

bem como de culpabilidade, é inviável em razão da impossibilidade de praticarem um injusto penal‖. 
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e autodeterminação, é capaz de assim agir, de forma a obedecer ao comando normativo e de 

fortalecer a convicção da comunidade no cumprimento das expectativas normativas
404

. 

Por fim, a proposta de criminalização das pessoas jurídicas vulnera o princípio da 

personalidade das penas, segundo o qual nenhuma pena poderá passar da pessoa do 

condenado (artigo 5º, XLV, Constituição Federal), uma vez que sócios minoritários, que não 

tenham qualquer participação relevante nos rumos da pessoa jurídica, também sofrerão os 

efeitos de uma condenação criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
404 ―Com efeito, se é função do direito penal motivar seus destinatários a atuarem conforme o direito, quer em caráter geral 
(prevenção geral), quer em caráter individual (prevenção especial), segue-se que só a pessoa humana, dotada de capacidade 
de discernimento e autodeterminação, pode ser sujeito ativo de crime, visto que só os seres humanos podem ouvir e entender 
as normas; só eles são passíveis de motivação e, portanto, de cometer crimes‖ (QUEIROZ, Paulo de Souza, Direito Penal, 

pp. 139-40). 
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Capítulo 4 

Direito Penal Ambiental visto sob as luzes do princípio da intervenção mínima 

 

4.1. Em busca da racionalidade no âmbito da tutela penal ambiental 

 

O despertar da consciência comunitária a respeito da importância de se tutelar 

eficazmente o ambiente, considerando-o direito de todos e qualificando-o como condição 

essencial ao desfrute de uma vivência sadia e com qualidade tanto das presentes como das 

futuras gerações, surgiu no momento em que se constatou o alto potencial lesivo de uma série 

de atividades humanas à integridade dos recursos naturais. Entretanto, o caminho até aqui 

percorrido revelou uma série de dificuldades dogmáticas trazidas pela incriminação de 

condutas ofensivas ao meio ambiente. 

Embora já se possa extrair das Ordenações do Reino dispositivos relacionados à 

proteção do ambiente ou de seus específicos elementos
405

, a preocupação com a tutela penal 

dos ecossistemas ganhou densidade em território brasileiro no século passado, marco histórico 

a partir do qual afloraram com maior intensidade instrumentos legislativos destinados a 

abrigar em suas normatividades o resguardo ao bem jurídico de que se está a cuidar. 

Como visto, o clímax legislativo sobre a questão ecológica deu-se com a consagração 

constitucional, no artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, do meio ambiente como 

bem dotado de dignidade penal
406

, visto que neste dispositivo faz-se alusão explícita à 

criminalização ambiental, bem como há imposição de deveres de tutela ambiental. Desse 

modo, ao lado de diversos diplomas legais alheios à esfera jurídico-penal, também 

consubstanciadores e cumpridores do mister que cabe ao Estado de proteger e promover os 

direitos fundamentais
407

, a tutela ambiental foi ampliada e reforçada com o auxílio da 

intervenção penal, vocacionada a combater as mais graves lesões ao meio ambiente. 

                                                             
405 Fala-nos dessa perspectiva histórica RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: ―Assim, especificamente no que diz 
respeito à fauna, pode-se perceber, nas Ordenações Manuelinas, também depois prevista nas Ordenações Filipinas, a 

proibição de caça a perdizes, lebres e coelhos com redes, fios, bois ou outros meios e instrumentos capazes de causar dor e 
sofrimento na morte desses animais. Do mesmo modo, as Ordenações Filipinas chegaram a proibir a pesca com utilização de 
redes em rios e lagoas de água doce, nas águas onde não houvesse maré, nos meses de março, abril e maio, permitindo-se, 
unicamente, a pesca através de anzol‖ (Comentários à Lei de Crimes Ambientais: Lei n. 9.605/98, pp. 149-50). Há a ressalva, 
porém, de que essas previsões legais não visavam tanto à proteção do meio ambiente, senão à salvaguarda de interesses 
econômicos (Ibidem). 
406 A esse respeito, ver 2.5.1.   
407 Isso não quer dizer que é dever apenas do Estado a tutela do meio ambiente, mas também compete aos particulares esta 

defesa, individual ou coletivamente. Acerca dos deveres de prestação do Estado e a tutela do ambiente, entendido este  como 
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O conjunto legislativo criado ao redor do bem jurídico ambiental estabeleceu 

complexa rede de atos normativos com estes objetivos: a prevenção e a censura de condutas 

responsáveis pela degradação ambiental. Compete, pois, de forma concomitante e sem a 

sobreposição de uma regulação sobre a outra, a setores diversos do ordenamento jurídico – 

como o Direito Civil, o Direito Administrativo e o Direito Penal – a fiscalização de atividades 

que possam ter como resultado o menoscabo e o rebaixamento das reservas naturais hoje 

existentes. 

O entrelaçamento de matérias diferentes entre si e dotadas de autonomia científica 

requer que a articulação concreta de seus comandos se dê harmonicamente, respeitando-se o 

âmbito de vigência de cada qual, isto é, devem-se evitar tensões resultantes do desvirtuamento 

da missão de cada normatividade jurídica, ou, ainda, da apropriação das finalidades de um 

setor do ordenamento jurídico por outro, a fim de se garantir segurança jurídica e de se 

respeitar o princípio da proporcionalidade. 

No presente capítulo, procurar-se-á enfatizar a natureza excepcional da intervenção 

penal, norteada que é pelos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade, no intento de 

demarcar os espaços legítimos em que se pode mover o legislador penal. Esse trabalho prévio 

servirá de base teórica para que se trilhe o caminho da racionalidade
408

 no âmbito da tutela 

penal ambiental, advogando-se um Direito Penal mínimo
409

 nesta seara, limitando-o às mais 

graves ofensas ao meio ambiente. 

                                                                                                                                                                                              
direito fundamental, assim manifestam-se INGO WOLFGANG SARLET e TIAGO FENSTERSEIFER: ―O processo de 
afirmação histórica dos direitos fundamentais, sob a perspectiva das suas diferentes dimensões (liberal, social e ecológica),  
reforça a caracterização constitucional do Estado Socioambiental, em superação aos modelos de Estado Liberal e Social. (...) 
O Estado Socioambiental de Direito, nesse novo cenário constitucional, tem por missão e dever constitucional atender ao 
comando normativo emanado do art. 225 da CF88, considerando, inclusive, o extenso rol exemplificativo de deveres de 
proteção ambiental elencado no seu § 1º, sob pena de, não o fazendo, tanto sob a ótica da sua ação quanto da sua omissão, 
incorrer em práticas inconstitucionais ou antijurídicas autorizadoras da sua responsabilização por danos causados a terceiros 
– além do dano causado ao meio ambiente em si‖ (Direito Constitucional Ambiental, pp. 42-3). 
408 No caminho da racionalidade foi o título utilizado por MIGUEL REALE JÚNIOR no prefácio à obra Proteção Penal 
Ambiental de autoria de HELENA REGINA LOBO DA COSTA. Nos dizeres do autor: ―A defesa do Meio Ambiente 
transformou-se em tema fundamental, et pour cause, passou a sua ardorosa proteção a ser considerada como ‗o politicamente 
correto‘. Perdeu, nesta empreitada, racionalidade, na medida em que ganhou radicalidade, que, como não poderia deixar de 
ser, desaguou na exigência de uma ampla tutela no campo do Direito Penal. Quatorze anos após a elaboração do Anteprojeto 
de Parte Especial do Código Penal, surgiu a Lei dos Crimes Ambientais, Lei n. 9.605/98, mas já sob o clima da pressão da 
mídia, do politicamente correto, que exclui o correto pensar e passou-se a tipificar como delito condutas de mera 
desobediência, logicamente de perigo abstrato, cuidando principalmente de bagatelas, como a criminalização do desrespeito a 

normas regulamentares‖ (Ob. cit., p. IX).   
409 Em conformidade com a lição de GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, o conteúdo do Direito Penal Mínimo 
―reside en la idea de que el Derecho penal debe autolimitarse, renunciando a penetrar de forma invasora en todos los aspectos  
de la vida social, y que, cuando lo haga, debe reducir la aspereza de sus sanciones. Estas ideas se prestan para ser sintetizadas 
en dos fórmulas significativas: la pena debe ser utilizada sólo como ultima ratio respecto a la política social y a las formas de 
control extrapenal; entre las sanciones penales, la pena privativa debe ser a su vez la ultima ratio, reservada para los hechos 
más graves, que no puedan ser controlados con instrumentos menos rigurosos‖ (Derecho penal “mínimo” y nuevas formas de 
criminalidad, p. 166). Assim, o conteúdo dessa corrente político-criminal é fortemente impregnado de um discurso 

deslegitimador do sistema punitivo, como doutrina EUGENIO RAÚL ZAFFARONI: ―O direito penal mínimo (minimalismo 
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O estabelecimento de rígidos critérios materiais conformadores e legitimadores da 

intervenção penal, como a necessidade e a adequação deste ramo do ordenamento jurídico 

para combater práticas prejudiciais ao meio ambiente, permitirá a recondução de 

determinados comportamentos a instâncias diversas de controle, alternativas à estigmatizante 

e seletiva via penal, como o Direito Administrativo sancionador ou o Direito de mera 

ordenação social
410

, visando à redução do ―festival de heresias jurídicas‖
411

 promovido pela 

Lei 9.605/98.  

Além disso, após a demonstração do incorreto manejo político-criminal do sistema 

punitivo, quer porque se está a administrativizá-lo, quer porque se está a utilizá-lo para punir 

meras desobediências ou condutas simplesmente bagatelares, desvirtuando-o do princípio da 

mínima intervenção, será possível analisar a questão do caráter simbólico atribuído à 

legislação penal-ambiental, caracterizada mais por transmitir à população a ideia imediata de 

que providências normativas foram tomadas, que efetivamente produzir efeitos instrumentais 

a longo prazo para a solução do problema da degradação ambiental.  

Por outro lado, o desenvolvimento dessa linha de compreensão teórica fará com que se 

ponha em evidência e se defenda o reforço normativo de outros ramos do ordenamento 

jurídico, mais apropriados para acomodar comportamentos destituídos de magnitude penal, a 

fim de se evitar espaços vazios de regulação jurídica e de se encaminhá-los às normativas 

próprias tais comportamentos. A fixação de tais balizas permitirá esboçar a concretização do 

ideal da maximização da prevenção a condutas ofensivas ao meio ambiente e, com igual 

intensidade e vigor, a maximização dos direitos e garantias individuais
412

.       

                                                                                                                                                                                              
penal ou contração penal), a exemplo do abolicionismo, nega a legitimidade do sistema penal, tal como hoje funciona, mas 
propõe uma alternativa mínima que considera como mal menor necessário‖ (Em busca das penas perdidas, p. 89). 
410 Converge com as afirmações feitas no texto a doutrina de FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO: ―Talvez os 
critérios de necessidade, subsidiariedade e adequação da intervenção penal aconselhassem a uma reformulação das condições 
de criminalização destes comportamentos e, em especial, a ponderação alternativa da intervenção directa e eficiente do 

Direito de mera ordenação social na matéria‖ (Ob. cit., p. 19). 
411 LUISI, Luiz, Os princípios constitucionais penais, p. 96. O autor bem desenhou o quadro normativo estabelecido na Lei 
dos Crimes Ambientais para em seguida denunciar o caráter bagatelar de muitas das infrações nela previstas: ―Em síntese: 9 
tipos culposos, com pena máxima variável de seis meses a um ano; 22 tipos dolosos, com pena em seu maior quantitativo de 
6 meses a um ano; e um tipo com pena de 18 meses. Dos 61 tipos penais previstos na lei em causa, 32 são autênticos delitos 
de bagatela, fadados a prescrição em abstrato ou em concreto‖ (Ibidem).  
412 Como refere JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ a propósito da tensão entre os diversos fins do Direito Penal, 
especialmente a dialética resultante da maximização da prevenção criminal com o mínimo de sacrífico da liberdade 

individual: ―En el centro de tal tensión se encuentra el Derecho penal, cuya meta se halla en la máxima reducción de la 
violencia social informal (delito y reacciones informales frente a los mismos – también delitos –) junto a la máxima 
realización de las garantías individuales – formales y materiales (esto es, la máxima reducción de todas las manifestaciones 
de la violencia estatal)‖ (Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, p. 298). Os princípios penais exercem papel de 
relevo na contenção do sistema punitivo, caracterizados que são por incorporarem em seu conteúdo exigências éticas 
determinantes ao bom equilíbrio entre demandas de liberdade e de prevenção. Do ponto de vista de um tal discurso jurídico-
penal alinhado ao realismo marginal, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI dá-nos uma imagem dessa perspectiva à luz do labor 
judicial: ―Entende-se por garantias penais o compromisso das agências judiciais penais para exercer seu poder de modo a 

decidir cada caso conforme a regra de „mínima violação/máxima realização‟ dos princípios que servem para limitar a 
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4.2. O papel modesto e limitado do Direito Penal para a eficaz tutela do meio ambiente 

 

Não há dúvida de que o Direito Penal, por representar seu conteúdo intensa limitação a 

direitos fundamentais, necessita de especial justificação para que possa validamente atuar
413

, 

radicando sua legitimidade na proteção subsidiária aos bens mais importantes ao convívio 

social. Além disso, trata-se de poderosa arma estatal que deve ser utilizada somente contra as 

condutas que afetem mais gravemente tais bens, de maneira que a esta normatividade são 

peculiares os princípios da ultima ratio, da intervenção mínima, da exclusiva proteção de bens 

jurídicos e da fragmentariedade. 

Naturalmente, as limitações ínsitas à intervenção penal assumem especial relevância 

no processo de criminalização primária de comportamentos, já que funcionam como sólidas 

barreiras ao uso imponderado e desproporcional do Direito Penal, impedindo seu emprego 

irracional e abusivo, e dele afastando condutas que não ofendam significativamente os bens 

jurídicos nele abarcados. À dignidade penal de um determinado bem jurídico corresponde, 

assim, o dever de observar se o recurso ao Direito Penal está a se fazer mercê da ineficiência 

de instrumentos outros de controle social, constituindo ele a última e necessária alternativa de 

resolução do conflito
414

.     

A força estigmatizante de suas sanções
415

 e o severo reproche social que recai sobre 

aquele que é selecionado pelas agências de controle também são fundamentais para que se 

reflita sobre sua utilização como prima ou sola ratio
416

, colocando-o à frente de 

                                                                                                                                                                                              
irracionalidade (violência) do exercício de poder do sistema penal, configurando, deste modo, um „padrão‟ – provisório, por 
ser progressivo e „aberto‟, ou „inacabado‟ – de máxima irracionalidade (violência) tolerada (porque a agência judicial 
carece de poder para impor um menor)‖ (Ob. cit., p. 236). 
413 Capítulo 1, item 1.3. 
414 Nesse sentido, ―entende-se que o estado não deva recorrer ao direito penal e sua gravíssima sanção se existir a 
possibilidade de garantir uma proteção suficiente com outros instrumentos jurídicos não penais‖ (BATISTA, Nilo, 

Introdução crítica ao direito penal brasileiro, pp. 84-5). 
415 A essência do conceito de estigma remonta aos gregos e está ligada ao exercício da exclusão social praticada contra o 
estigmatizado, reduzindo suas chances de interação social. De acordo com ERVING GOFFMAN, ―os gregos, que tinham 
bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se 
procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram 
feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor – uma pessoa 
marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares públicos‖ (Estigma, p. 11). Desse modo, a 
linguagem relacional que o estigma transmite leva a que os normais, isto é, pessoas sem estigmas, considerem os 

estigmatizados alguém menor ou um humano de segunda categoria. É por tal razão que, ―com base nisso, fazemos vários 
tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida. 
Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, 
racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como a de classe social‖ (Idem, p. 15).  
416 Esse quadro é agravado pela circunstância de o exercício do sistema punitivo recair em sua quase totalidade sobre os mais 
fragilizados socialmente, conforme assevera EUGENIO RAÚL ZAFFARONI: ―Diante da absurda suposição – não desejada 
por ninguém – de criminalizar reiteradamente toda a população, torna-se óbvio que o sistema penal está estruturalmente 
montado para que a legalidade processual não opere e, sim, para que exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade 

seletiva dirigida, naturalmente, aos setores vulneráveis‖ (Ob. cit., p. 27). Nesse sentido, afigura-se a perspectiva 
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normatividades mais adequadas para garantir a convivência comunitária harmoniosa e 

pacífica
417

. É com base nessa perspectiva ou em tal modo de se enxergar as práticas punitivas 

que se deve procurar conciliar demandas de prevenção criminal com exigências relativas à 

proteção dos direitos e garantias individuais, todos unificados pela dignidade da pessoa 

humana, fundamento e uma das razões de ser do Estado Democrático de Direito brasileiro 

(artigo 1º, III, da Constituição Federal).     

Portanto, constata-se a natureza secundária da norma penal na estrutura do 

ordenamento jurídico
418

 e o limitado papel que compete ao Direito Penal para o 

enfrentamento dos problemas sociais ambientados no contexto de um Estado Democrático de 

Direito. Sua existência está ligada, pois, à essencialidade dos bens por ele abrigados e à 

verificação de que sua incidência seja absolutamente necessária e indispensável, comprovada 

a ineficácia de outras respostas jurídicas
419

. Deveras, como essa ordem normativa manifesta-

se diante do indivíduo com a ameaça da pena, seu manejo deve ser limitado, para que se 

evitem intervenções indevidas do Estado na esfera de liberdade dos particulares.  

O princípio da intervenção mínima do Direito Penal, para além de constituir uma 

exigência ética respeitadora e maximizadora do princípio fundamental da liberdade e 

funcionar como mecanismo de racionalidade das leis penais, é, por isso mesmo, responsável 

por abrir caminhos e políticas públicas alternativas à repressão, repelindo-se a anacrônica 

visão que vê nas leis penais a melhor forma de solucionar os conflitos
420

. A obediência estrita 

                                                                                                                                                                                              
criminológica como ferramenta importante para desmitificar a igualdade abstrata do sistema punitivo, desmascarada pelo 
modo de atuar das agências executivas de controle. Quanto a esse aspecto, o autor citado, fazendo referência à situação 
vivenciada na América Latina, vai dizer que, ―se nos países centrais, o discurso jurídico-penal pôde sustentar-se por certo 
tempo sem maiores variantes, ignorando a crítica criminológica ou sociológica, para o penalismo latino-americano essa 
situação revelou-se particularmente insustentável, em razão da gravidade dos resultados práticos da violentíssima 
operacionalidade dos sistemas penais‖ (Idem, p. 35). No específico terreno da degradação ambiental, a contribuição destes 
setores é mínima, uma vez que é incomum deterem os meios de produção da riqueza e de estarem à frente de complexos 
industriais, cuja responsabilidade pelo consumo dos recursos naturais é significativamente maior. Além disso, aqueles que 
estão na linha da pobreza são os que mais sofrem com a destruição ambiental, em virtude da desigual distribuição entre as 

classes sociais dos riscos na modernidade (BECK, Ulrich, Sociedade de risco, pp. 41-2). Dessa maneira, ―la globalidad del 
riesgo no significa, claro está, una igualdad global del riesgo, sino todo lo contrario: la primera ley de los riesgos 
medioambientales es: la contaminación sigue al pobre‖ (BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo global, p. 08).  
417 Por tal razão CLAUS ROXIN vai dizer que ―o direito penal é desnecessário quando se pode garantir a segurança e a paz 
jurídica através do direito civil, de uma proibição de direito administrativo ou de medidas preventivas extrajurídicas‖ 
(Estudos de Direito Penal, p. 33).  
418 De acordo com FRANCISCO MUÑOZ CONDE, ―dentro del control social la norma penal, el sistema juridopenal, ocupa 
un lugar secundario, puramente confirmador y asegurador de otras instancias mucho más sutiles y eficaces‖ (Ob. cit., p. 26). 
419 Acerca do caráter limitado do Direito Penal e até onde é legítima sua atuação, segue a doutrina de FRANCISCO DE 
ASSIS TOLEDO: ―Onde a proteção de outros ramos do direito possa estar ausente, falhar ou revele-se insuficiente, se a lesão 
ou exposição a perigo do bem jurídico tutelado apresentar certa gravidade, até aí deve estender-se o manto da proteção penal, 
como ultima ratio regum. Não além disso. Fica, pois, esclarecido o caráter limitado do direito penal, sob duplo aspecto: 
primeiro, o da subsidiariedade de sua proteção a bens jurídicos; segundo, o dever estar condicionada sua intervenção à 
importância ou gravidade da lesão, real ou potencial‖ (Princípios básicos de Direito Penal, p. 14). 
420 Especificamente quanto à questão ecológica, LOLA ANIYAR DE CASTRO é contrária à edição de leis penais com a 
finalidade única de transmitir a sensação de que o problema está resolvido: ―Não se deve criminalizar para fazer crer que se 

solucionou um problema. Este é o caso da hemorragia legislativa que tem ocorrido na Venezuela, relativamente ao delito 
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à ultima ratio impõe ao legislador o dever de extrair previamente das normatividades extra-

penais existentes os instrumentos coativos necessários ao enfrentamento da situação 

conflitiva, reforçando-os se necessário e evitando-se com isso a tentação de fazer vigorar leis 

penais inadequadas e meramente simbólicas. 

Isso porque, contrariamente ao que costumam propor os meios de comunicação de 

massa, que são, a toda evidência, amplificadores do sentimento de insegurança impregnado 

nos indivíduos da contemporaneidade
421

, - quiçá por ser essa uma das formas mais rentáveis 

de explorar a liberdade de informação no âmago de uma sociedade de consumo - e todos que 

estão inseridos no processo de modernização reflexiva
422

 e à frente dos discursos 

representativos da opinião pública, a criação de novos tipos penais ou o recrudescimento dos 

já existentes como solução rápida e imediata de conflitos sociais não constitui a opção 

político-criminal mais correta, tendo em vista que o Direito Penal jamais pode ser a panacéia 

de todos os males
423

, sob pena de perturbação insuportável ao princípio da liberdade.  

Nesse contexto argumentativo, a intervenção penal utilizada desnecessária e 

desproporcionalmente gera um resultado contrário ao desejado: em vez de oferecer maior 

segurança, sua incidência anômala produzirá uma infra-proteção, pois a promulgação de leis 

penais, à vista do forte conteúdo simbólico de seus dispositivos e da inequívoca severidade de 

                                                                                                                                                                                              
ecológico. A nova consciência sobre a preservação da natureza parece haver se acalmado com a formulação de novos tipos 
penais. Porém, as sanções não afetam os grandes culpados. Revertem-se, como se disse, ao consumidor. O problema não se 
resolveu. As normas e as regulamentações da segurança industrial são, também, abundantíssimas. Contudo, sua aplicação é 
escassa‖ (Sistema penal e sistema social: a criminalização e a descriminalização como funções de um mesmo processo, p. 
17). 
421 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, A expansão do Direito Penal, p. 51. Na opinião de JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS, os 
grupos de pressão da mídia, na medida que se antecipam e tomam o espaço normalmente ocupado por especialistas stricto 
sensu na discussão pré-legislativa de uma proposta parlamentar, são responsáveis pela criação de uma série de resultados 
negativos importantes. Assim, ―considera-se boa uma visão simplificada e superficial da realidade social e das conseqüências 
de sua intervenção na mesma, o que implica um notável decréscimo das exigências relacionadas ao grau de análise e reflexão 
dos problemas sociais necessário para justificar uma intervenção legislativa penal, em direta contradição com a progressiva 
complexidade das nossas sociedades. Perdem-se oportunidades de correção e retificação de análises já realizadas, na medida 
em que desaparece da etapa pré-legislativa um nível de elaboração de decisões, o dos grupos de pressão especializados. 
Outorga-se a hegemonia em quase toda a fase pré-legislativa a um único agente social, o grupo de pressão da mídia, dada a 

capacidade que já tem de influir, na primeira etapa, na divulgação do desajuste social, e a freqüência com que desempenha 
um papel importante na etapa seguinte, a do aparecimento de um mal-estar social‖ (A racionalidade das leis penais, p. 37).  
422 Segundo ULRICH BECK, a faceta reflexiva da modernidade tornou possível o exercício permanente de uma autocrítica 
por um maior número de pessoas frente aos riscos de que padecem as sociedades pós-industriais: ―En una sociedad del riesgo 
que se identifica como tal, la crítica se democratiza, por expresarlo así; es decir, surge una crítica recíproca de las 
racionalidades y grupos sectoriales de la sociedade‖ (La sociedad del riesgo global, p. 125).   
423 Isso sem contar com a quase inevitável cifra negra da criminalidade que advirá com o mau uso das leis penais, como 
refere FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO: ―Em grave equívoco incorrem, freqüentemente, a opinião pública, os 

responsáveis pela Administração e o próprio legislador, quando supõem que, com a edição de novas leis penais, mais 
abrangentes ou mais severas, será possível resolver-se o problema da criminalidade crescente. Essa concepção do direito 
penal é falsa porque o toma como uma espécie de panacéia que logo se revela inútil diante do incremento desconcertante das 
cifras da estatística criminal, apesar do delírio legiferante de nossos dias‖ (Ob. cit., p. 05). Em tom crítico, NILO BATISTA  
repudia o uso recorrente da legislação penal para fazer frente a conflitos solucionáveis por outras disciplinas jurídicas: 
―Comumente a gravidade e violência da resposta penal tem sugerido ao legislador a adoção de uma atitude segundo a qual o 
Direito Penal aparece como sucedâneo eficaz (?) para a solução de problemas que pertencem em verdade a outros ramos do 
Direito. (...) Assim se cria um Direito Penal hipertrofiado e onipresente; o respeito cívico que o cidadão devotaria à lei justa 

tende a se transformar no temor calado frente à pena grave‖ (Algumas palavras sobre descriminalização, p. 37).     
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suas sanções, tem o efeito imediato de aliviar a pressão sobre o poder público a respeito da 

adoção de providências acerca de um assunto determinado; porém, desacompanhada a 

produção legislativa de medidas estatais permanentes voltadas à proteção ambiental, em curto 

período de tempo, o problema tornar-se-á menos visível, pondo em evidência tanto o 

conteúdo promocional/pedagógico e, portanto, simbólico de uma política criminal assim 

concretizada como o fracasso normativo resultante da edição de leis penais, como maneira 

mágica de resolver a crise ecológica em que se vive
424

. 

Em outras palavras, quer-se com isso dizer que a emergência de novas leis penais 

paradoxalmente funciona como uma espécie de auto-desoneração do poder público de 

diversificar e buscar alternativas diferentes da opção penal no combate a condutas ofensivas 

ao meio ambiente, porque permite ao administrador público acomodar-se no uso fácil dos 

dispositivos penais e no recurso à justiça criminal, considerados suficientes no enfrentamento 

às condutas que causam intenso impacto ambiental.  

O procedimento de escorar-se o poder público preponderantemente na legislação penal 

e omitir-se na formulação de políticas públicas complementares certamente trará um quadro 

de aprofundamento da degradação ambiental, uma vez que é tímida a contribuição 

disponibilizada pelo Direito Penal nesse campo, sobretudo se se considerar, de um lado, estar-

se diante de problema sistêmico-estrutural que clama por soluções abrangentes corporificadas 

em uma política global de controle dos riscos
425

, e, por outro, que o sistema punitivo é 

projetado para alcançar condutas individuais e atuar pontual e setorialmente
426

. Nessa ordem 

                                                             
424 JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ expõe as consequências a curto e a longo prazo de uma legislação simbólica: ―En 
definitiva, pues, la legislación simbólica es rechazable pues, a corto plazo, cumple funciones educativas/promocionales/de 
integración, que ya hemos valorado negativamente; y, a largo plazo, redunda incluso en una pérdida de fiabilidad del 
Ordenamiento en su conjunto, bloqueando las funciones instrumentales del mismo‖ (Aproximación al derecho penal 
contemporáneo, p. 307).  
425 Ilustrativa a esse respeito é a doutrina de LUIS RODRIGUEZ RAMOS: ―La problemática ambiental se centra en la 
escasez de los recursos naturales, agudizada por una serie de fenómenos económico-sociales concentrados, 

interrelacionadamente, en el consumismo, la elevación del nivel y de la tecnificación de la vida, el desarrollo económico e 
industrial, la emigración de población rural a las grandes ciudades con un crecimiento muy acelerado de las actividades 
urbanizadoras, la movibilidad de la población por el fenómeno turístico y por la generalización de los medios de transporte, 
particularmente el automóvil, etc.‖ (Alternativas de la protección penal del medio ambiente, p. 140). 
426 Ao ocupar-se desse assunto JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD afirmou que a incidência penal nesses casos 
provoca uma individualização de problemas sistêmicos: ―Por tanto, el problema central de una ciencia crítica del Derecho 
penal no deberían ser los déficits de ejecución en el ámbito del Derecho penal ambiental, sino la peculiar imputación de 
problemas sistémicos a sujetos individuales‖ (Ob. cit., p. 526). Do mesmo autor é a assertiva de que, desse modo, ―se oculta 

que nos encontramos ante un problema social relacionado con las formas de producción‖ (Idem, p. 525). A sensibilização a 
esse problema também não escapou da análise de BLANCA MENDOZA BUERGO: ―Pero incluso en el seno de las 
respuestas normativas resulta más eficaz una adecuada actuación de las distintas administraciones públicas que una amplia 
regulación penal acompañada de la ineficacia – en el mejor de los casos – de que aquellas. Un sistema como el Derecho 
penal, basado en la imputación individual de responsabilidad por un hecho que lesiona o pone en peligro un determinado 
hábitat o recurso natural, no puede constituir el instrumento principal para combatir eficazmente fenómenos como el cambio 
climático y sus efectos, o como el deterioro medioambiental global‖ (Ob. cit., pp. 688-9). Por fim, quanto à natureza 
individual e sintomática que se atribuí à intervenção penal, demonstrativa de sua inaptidão para tratar de questões globais, a 

doutrina de ALESSANDRO BARATTA: ―El sistema penal no es apto para proporcionar las defensas más eficaces de los 
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de ideias, tem coerência a afirmação de que ―cuanto más Derecho penal del medio ambiente 

exista, menos política medio ambiental habrá‖
427

. 

Aliás, é nesse preciso ponto que reside a crítica mais dura e contundente contra a 

criminalização ambiental: diz-se que o Direito Penal Ambiental é ineficiente e 

contraproducente porque à sua efetivação não se faz acompanhar um programa político- 

ambiental sério e sustentável
428

, servindo a incriminação de condutas nesse campo normativo 

mais como encobrimento e ocultação de uma realidade tristemente marcada pelo crescente 

processo de exploração da natureza experimentado nas sociedades pós-industriais
429

, que 

como uma proposta estatal realmente comprometida com o ideário de preservação 

ambiental
430

.  

                                                                                                                                                                                              
derechos humanos, por el hecho de que su intervención está estructuralmente limitada a la formulación de respuestas 

sintomáticas a los conflictos, es decir, a una respuesta a los conflictos en el lugar y en el momento en que éstos se manifiestan 
dentro del sistema social‖ (Principios del Derecho Penal Mínimo (para una teoría de los derechos humanos como objeto y 
límite de la ley penal), p. 646).  
427 MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian, ob. cit., p. 527. PAULO DE SOUSA MENDES corrobora essa afirmação, dela 
extraindo o caráter simbólico do Direito Penal Ambiental, ―cujo verdadeiro préstimo redunda em desobrigar os poderes 
públicos de perseguirem uma política de proteção do ambiente efetiva‖ (Ob. cit., p. 33). 
428 De acordo com JENS CHRISTIAN MÜLLER-TUCKFELD, ―el problema principal no es que el Derecho penal del medio 
ambiente sea ineficaz para impedir la contaminación ambiental, sino que su mensaje – en la medida en que se cree en él – 

impide una política ambiental racional y totalmente efectiva (b)‖ (Ob. cit., p. 525).  
429 Uma imputação penal dessa natureza, especialmente contra indivíduos que praticam condutas de baixa ou nenhuma 
lesividade ao meio ambiente, dá ensejo ao fenômeno denominado por PETER-ALEXIS ALBRECHT de responsabilidade 
política através da individualização das situações sociais problemáticas. Tal significa que ―en el plano político la intervención 
de la justicia penal actúa a modo de mecanismo políticamente deseado de encubrimiento y ocultación de las contradicciones 
del sistema‖ (Ob. cit., p. 477). Em tom conclusivo, o autor afirma que a problematização dessa temática leva a que, ―por un 
lado, la intervención política en el Derecho penal traslada constante y manifiestamente los problemas estructurales a la 
aplicación individual del Derecho penal. Por otro lado, la actividad legislativa conduce rápidamente a resultados concretos y 

a producir efectos políticos inmediatos que pueden parecer intervenciones político-estructurales innecesarias‖ (Idem, p. 478). 
Dessa forma, como alude HELENA REGINA LOBO DA COSTA, uma tal forma de incidência do Direito Penal Ambiental 
conduz à despolitização, à descontextualização e à individualização do problema, devendo-se ―questionar até que ponto as 
lesões ambientais mais importantes são decorrentes de decisões individuais ou, ao menos, individualizáveis, ou, por outro 
lado, se decorrem de decisões sociais, políticas e econômicas. Trata-se, pois, do problema da legitimação do processo de 
responsabilidade individual‖ (Ob. cit., p. 147). A autora defende que em sociedades nas quais decisões políticas e sociais são 
relevantes para a proteção ambiental, máxime porque ditam o inter-relacionamento homem/natureza, a tutela penal ambiental 
concretizada será contraprodutiva, porque ela ―passa a impressão de que o problema é individual e está sendo resolvido de 
forma efetiva, desonerando as esferas política e econômica e a própria sociedade da tarefa de tomar decisões no sentido da 

proteção ambiental‖ (Idem, p. 148).  
430 Fazendo referência ao quadro normativo-penal lusitano, assim se manifesta PAULO DE SOUSA MENDES sobre o tema: 
―A prodigalidade na edição de penas pelo legislador moderno serve de paliativo para a falta de medidas de fundo, mais 
adequadas para a promoção dos fins em vista. No caso vertente, os novos tipos de crimes contra o ambiente podem não ser 
nada mais do que meros expedientes de demagogia legislativa, para silenciar os grupos de opinião ambientalistas‖ (Ob. cit., 
p. 34). No que à realidade brasileira pertine, esse argumento é também aplicável, porque parece ter havido certa letargia 
político-governamental depois da edição de dezenas de tipos penais ambientais. MARINA SILVA, que esteve à frente do 
cargo de Ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, é quem corrobora essa conclusão, uma vez que, para ela, ―o Brasil 

parece caminhar de forma firme e acelerada para o retrocesso de suas políticas ambientais. Exemplos não nos faltam: a 
aprovação da MP que transferiu milhões de hectares de terra na Amazônia, a inaceitável investida para destruir a principal lei 
ambiental do país, o Código Florestal, que confere proteção às nossas florestas e à biodiversidade. 
Os abusos e atropelos em projetos como a hidrelétrica de Belo Monte, quando não são cumpridas as condicionantes da 
licença prévia, ao mesmo tempo que se ignora os direitos dos mais afetados com a obra, que são os povos indígenas da 
região. O poder de veto concedido ao Ministério de Minas e Energia e aos governadores para criação de unidades de 
conservação federais, resultando no fato de que, nos últimos anos, pouquíssimas unidades foram criadas, como várias tiveram 
suas áreas reduzidas. E ainda a aprovação no Senado de uma lei que retira o poder do Ibama de fiscalizar desmatamentos, 

entre outras coisas‖ (Rio menos 20?). 
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Outra crítica feroz que se opõe ao Direito Penal Ambiental consiste no fato de que 

muitas atividades que causam elevado nível de poluição são excluídas do âmbito de 

abrangência do sistema punitivo, em razão de serem legalmente permitidas pelo Estado à vista 

da importância destas ao progresso econômico-social
431

, colocando em dúvida, assim, sua 

idoneidade para censurar condutas efetivamente lesivas ao meio ambiente
432

. Nesse sentido, 

verifica-se a pouca capacidade de atuação do Direito Penal para prevenir e reprovar 

comportamentos ambientalmente prejudiciais, impondo-se sua limitação e a outorga de um 

maior protagonismo ao Direito Administrativo
433

, normatividade tradicionalmente ligada à 

tutela jurídico-ambiental
434

. 

A tutela penal ambiental só ganhará sentido e legitimidade, se tiver seus olhos 

voltados às condutas que verdadeiramente provoquem relevante danosidade social, caso 

contrário, sua força penderá exclusivamente sobre comportamentos individuais inócuos do 

                                                             
431 BLANCA MENDOZA BUERGO adere à linha de pensamento que sustenta o limitado papel do Direito Penal na proteção 
ao meio ambiente, máxime porque muitas atividades poluentes contam a seu favor com uma permissão estatal: ―Y a este 
respecto, junto a la afirmación de la necesidad del recurso a la sanción penal en los casos más graves de atentados 
medioambientales, asimismo es necesario tomar consciencia de la limitada labor que cabe atribuirle al Derecho penal dentro 
del elenco de medios a utilizar para la tutela de los mencionados bienes. Y ello no solo porque el papel fundamental en la 
ordenación jurídica de la política medioambiental haya de ser atribuido al Derecho administrativo, sino también debido a que,  
como se há dicho antes, estando el Derecho penal limitado por el principio de ultima ratio a la persecución de los atentados 
más graves, sin embargo, lo cierto es que en este terreno, el mayor deterioro se produce a través de acciones social y 

jurídicamente permitidas‖ (Ob. cit., p. 679).    
432 A esse respeito, WOLF PAUL atribui à legislação ambiental feição simbólica por se tratar de normatividade jurídica 
tolerante com atividades prejudiciais ao meio ambiente: ―La progresiva ocupación, degradación y destrucción de los 
ecosistemas, espacios y medios ambientales se realiza en gran medida legalmente, con observancia de las disposiciones 
legislativas y administrativas. Por eso el Derecho ambiental puede ser considerado como la forma de la descontaminación 
simbólica de la realidad contaminada‖ (Megacriminalidad ecológica y derecho ambiental simbólico, p. 122). 
433 Posição essa defendida por PAULO DE SOUSA MENDES: ―Deve dizer-se, aliás, que há consenso doutrinário no 
reconhecimento de que o naco de leão do direito do ambiente (de carácter repressivo) deve caber ao direito de mera 

ordenação social, que é afinal o que acaba por suceder na lei, como vimos, e na própria práxis‖ (Ob. cit., p. 139). Citando 
exemplos de comportamentos massificados típicos do homo lusitanus, o autor aborda a questão relativa ao significado global 
das micro-agressões individuais ao ambiente e as consequências sinérgicas que delas advêm, aduzindo que ―o combate ao 
comportamento de massa exige do Estado acções de sensibilização ecológica dirigidas aos cidadãos, com muitas loas aos 
padroeiros da paciência nos intervalos. Em faltando a paciência aos pedagogos sociais por dever da causa pública, 
compreende-se que passem à imposição de coimas aos agentes das condutas mais insalubres, mas sem exageros. Ponto é que 
o direito penal não deve meter o nariz nestes assuntos: em primeiro lugar não está habilitado a lidar com comportamentos de 
massa; em segundo lugar, porque o direito penal não deve ocupar-se de minudências e estas situações, consideradas 
isoladamente, não são coisa diferente de malcriadez‖ (Idem, p. 16). De fato, a criminalização ambiental, para domesticar 

comportamentos de massa, com vistas a promover verdadeira mutação de comportamentos prejudiciais à sociedade, é 
equivocada, a nosso juízo, pois um tal dirigismo estatal de comportamentos feito pelas mãos do legislador penal 
inevitavelmente acarreta sérios riscos ao princípio fundamental da liberdade.   
434 ANABELA MIRANDA RODRIGUES, reconhecendo antes a intensa aproximação do Direito Administrativo na 
disciplina jurídica do ambiente, aponta uma série de motivos pelos quais entende ser tal normatividade mais apropriada que a 
penal para lidar com a degradação ambiental: ―Desde logo, o facto de esta ordem normativa ser a que se encontra mais 
próxima e mais estreitamente ligada aos agentes poluidores mais perigosos; depois, o legislador administrativo, pela 
facilidade em emitir normas, pela sua proximidade com os processos e progressos tecnológicos e pela atenção que lhes é 

obrigado a restar, possui uma mobilidade e uma plasticidade que, sendo próprias e adequadas daquele direito, não são 
possíveis nem seriam mesmo convenientes no direito penal. Para além de que a índole fundamentalmente preventiva do 
direito do ambiente só poderá ser eficazmente prosseguida através dos meios do direito administrativo‖ (Comentário 
Conimbricense do Código Penal, pp. 952-3). Os instrumentos de que se pode valer o Administrador Público revelam, por 
outro lado, que uma tutela ambiental por essa normatividade pode ser mais efetiva. Nesse caminho, a doutrina de HELENA 
REGINA LOBO DA COSTA: ―Nesse sentido, institutos como o zoneamento ambiental, o licenciamento ambiental, as 
políticas de manejo ou gestão, a declaração de que determinadas áreas são protegidas, o estudo de impacto ambiental, dentre 
outros, permitem ao direito administrativo o delineamento e a execução de planos e políticas que são fundamentais para a 

tutela preventiva do meio ambiente com efetividade‖ (Ob. cit., 173). 
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ponto de vista global para a agudização da degradação ambiental
435

, implicando, ademais, 

uma injusta e desigual distribuição do sistema punitivo, se comparados o padrão poluidor 

próprio de arranjos empresariais complexos e de pequenos poluidores individuais.  

Tais considerações forçam o legislador a deixar de se seduzir facilmente por uma 

proteção penal írrita e a dar o valor e o respeito devidos aos princípios da necessidade e 

idoneidade da intervenção penal, impedindo-o de determinar incriminações automáticas e 

desarrazoadas, posto que haja previsão constitucional explícita de criminalização de condutas 

ofensivas ao meio ambiente. Deve-se ter em mente que a política criminal é condicionada e 

joga um papel secundário em relação à política ambiental
436

, de tal maneira que se deve tolher 

de uma vez por todas o expediente de se adotar a priori iniciativas legislativas que repercutam 

no seio do ordenamento jurídico-penal. 

Fez-se alusão a respeito da exigência de que a intervenção penal atente ao princípio da 

fragmentariedade, apanhando do cotidiano somente as condutas que mais gravemente 

afrontem a dignidade do bem jurídico-ambiental
437

. A obediência a este princípio deve-se ao 

fato de que a conformação de uma política criminal direcionada à criminalização ambiental 

deve, nos moldes de um Estado Democrático de Direito, primar por um estatuto jurídico-penal 

concorde com os direitos e garantias individuais, como os princípios da exclusiva proteção a 

bens jurídicos, da ofensividade, da proporcionalidade, da culpabilidade, do Direito Penal do 

fato e da dignidade da pessoa humana, entre outros, compatibilizando-se, dessa forma, em um 

contexto mais amplo, com o princípio fundamental da liberdade.    

                                                             
435 Pertinente transcrever a reflexão de FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO acerca do tema: ―Na verdade, ao 
slogan muito divulgado na década de oitenta ‗todos somos responsáveis pela poluição do meio ambiente‘, cujo efeito real não 
foi o de responsabilizar os grandes poluidores industriais, é urgente contrapor uma perspectiva realista assente no princípio da 
danosidade social dos comportamentos: não se pode em caso algum equiparar no plano do dano ambiental a família que 

deixa na praia dois papéis amarrotados e uma garrafa vazia e o petroleiro que lava os seus tanques em zonas próximas da 
costa, causando desse modo a destruição de espécies e do ambiente marinho‖ (Ob. cit., p. 19). 
436 Dando à política ambiental primazia sobre a política criminal, LENÔRA AZEVEDO OLIVEIRA aduz o que se segue: 
―Dessa forma, mais do que de Política Criminal, a abordagem do meio ambiente necessita de Política Ambiental, que priorize 
ações de gestão e educação ambiental e favoreça a subordinação do poder econômico ao poder político‖ (A proteção do bem 
jurídico ambiental e os limites do Direito Penal Contemporâneo. Leituras constitucionais do sistema penal contemporâneo, p. 
90). 
437 Acerca do caráter fragmentário da tutela penal, explica-nos JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ que ―hay, pues, ataques 

contra bienes jurídico-penales que no dan lugar a la punibilidad de la conducta correspondiente. A ello se refiere el principio 
de fragmentariedad en la protección de los bienes jurídico-penales, según el cual sólo pueden constituir hechos penalmente 
relevantes las modalidades de ataque más graves contra tales bienes jurídico-penales. También en este principio inciden 
consideraciones de proporcionalidad y de utilidad‖ (Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, p. 290). Com apoio 
nessa premissa teórica, o autor faz ponderações sobre o processo de descriminalização de um fato: ―La concurrencia de 
consideraciones de proporcionalidad y de necesidad tanto en la teoría del bien jurídico-penal como en la teoría de su 
protección fragmentaria permite concluir que la despenalización de un hecho (con su consiguiente remisión al Derecho civil 
o al administrativo, o simplemente su exclusión del ámbito de la protección jurídica) puede responder a que la sanción penal 

se estime desproporcionada, o innecesaria, o ambas cosas‖ (Ibidem). 
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No curso do trabalho
438

, viu-se que o processo de expansão do Direito Penal, e o 

surgimento da criminalização ambiental, em particular, apontam como uma de suas causas à 

elevação e à colocação em destaque de discursos provenientes da assim chamada criminologia 

de esquerda ou criminologia crítica. Essa corrente de pensamento caracteriza-se por uma 

visão diferenciada do sistema punitivo, materializada nas denúncias às iniquidades nele 

presentes, uma vez que enxerga no processo de elaboração das incriminações e na forma e nas 

condições de fato em que são efetivadas suas disposições uma manifestação de poder das 

classes dominantes, cuja intencionalidade está voltada à manutenção de seus privilégios e à 

opressão das classes menos favorecidas socialmente, ou, de forma sintética, os representantes 

deste setor doutrinário veem no Direito Penal um instrumento de reprodução das 

desigualdades sociais.   

A criminologia crítica assumiu posição de destaque por ter deslocado o objeto de 

estudo desta disciplina – abandonando uma visão ontológica da criminalidade
439

 – e por ter 

censurado com vigor a fundamentação teórica a que estavam as incriminações penais 

tradicionalmente conexionadas, tornando possível descortinar com dados científicos a falsa 

premissa, segundo a qual as normas penais incidem e projetam seus efeitos igualmente para 

todos os indivíduos
440

. Notabilizou-se a linha doutrinária referida por demonstrar exatamente 

o contrário, isto é, por tornar evidente que ―as maiores chances de ser selecionado para fazer 

parte da ‗população criminosa‘ aparecem, de fato, concentradas nos níveis mais baixos da 

escala social (subproletariado e grupos marginais)‖
441

. 

Coerente com a afirmação de que o Direito Penal constitui uma normatividade 

desigual, os representantes da criminologia crítica fizeram aportar no cenário jurídico-penal, 

                                                             
438 Capítulo 2, item 2.2. 
439 Em conformidade com a doutrina de ALESSANDRO BARATTA: ―Na perspectiva da criminologia crítica a 
criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se 
revela, principalmente, como um status atribuído a determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção: em primeiro lugar, 

a seleção dos bens protegidos penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens, descritos nos tios penais; em 
segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam infrações a normas 
penalmente sancionadas‖ (Ob. cit., p. 161). Trata-se, em suma, de cambiar o objeto de análise para os processos de 
criminalização de comportamentos, a fim de jogar luz nas razões pelas quais se criminalizam determinadas condutas e se 
atribui o diferenciado status de criminoso para determinadas pessoas. 
440 ALESSANDRO BARATTA, reconhecidamente um dos integrantes dessa linha de pensamento, opõe severas críticas ao 
Direito Penal, resumindo-as nas proposições seguintes: ―a) o direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, 
nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos, e quando pune as ofensas aos bens essenciais o faz com 

intensidade desigual e de modo fragmentário; b) a lei penal não é igual para todos, o status de criminoso é distribuído de 
modo desigual entre os indivíduos; c) o grau efetivo de tutela e a distribuição do status de criminoso é independente da 
danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de que estas não constituem a variável principal da 
reação criminalizante e da sua intensidade‖ (Idem, p. 162).    
441 Idem, p. 165. Prossegue o autor no caminho argumentativo exposto para concluir que: ―A posição precária no mercado de 
trabalho (desocupação, subocupação, falta de qualificação profissional) e defeitos de socialização familiar e escolar, que são 
características dos indivíduos pertencentes aos níveis mais baixos, e que na criminologia positivista e em boa parte da 
criminologia liberal contemporânea são indicados como as causas da criminalidade, revelam ser, antes, conotações sobre a 

base das quais o status de criminoso é atribuído‖ (Ibidem). 
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ao nível discursivo da política criminal, ponderações relativas ao tratamento diferenciado que 

se confere legalmente aos indivíduos que pertencem às classes dominantes e os integrados às 

classes subalternas
442

. O resultado dessas importantes considerações de natureza sociológica 

conduziu à introdução no debate parlamentar de demandas legislativas destinadas a remover 

os empecilhos que obstaculizam uma aplicação e distribuição igualitárias do sistema punitivo, 

mediante a ampliação do Direito Penal também a áreas de interesse das classes dominantes
443

, 

criminalizando comportamentos antes singelamente considerados como desviantes e 

indiferentes à normatividade penal.       

Portanto, à luz dessas considerações, pode-se dizer que o aparecimento da 

criminalização ambiental teve como um de seus substratos teóricos, embora não se ignore que 

o despertar da consciência ecológica e a preocupação com a crescente degradação ambiental 

tenham constituído o leit motiv das incriminações ambientais, a necessidade de se cobrir 

jurídico-penalmente um conjunto relevante de condutas atribuídas àqueles que detêm maior 

capacidade econômico-financeira de verter com suas atividades resultados negativos ao meio 

ambiente, ou seja, aos que são os grandes responsáveis por comprometer o desiderato 

constitucional de conceder a todos um ambiente sadio e de qualidade
444

. 

Nesse contexto, torna-se possível estabelecer um ponto de contato ou de intersecção 

entre o princípio da fragmentariedade e o espírito teórico-ideológico de que se animam as 

manifestações dos representantes da criminologia crítica, cuja missão maior é a busca de um 

                                                             
442 Como pontua ALESSANDRO BARATTA, ―o Direito Penal tende a privilegiar os interesses das classes dominantes, e a 
imunizar do processo de criminalização comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas pertencentes, e 
ligados funcionalmente à existência da acumulação capitalista, e tende a dirigir o processo de criminalização, principalmente, 
para formas de desvio típicas das classes subalternas‖ (Ibidem). Quando essa regra se inverte, colocando – não sem um 
desconcerto e até com certo constrangimento por parte das agências executivas – no eixo do sistema punitivo integrantes das 
classes poderosas, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI pontua a excepcionalidade de tal situação e o fato de sua ocorrência estar 
ligada à busca de enfraquecimento do selecionado na cúpula hegemônica, sendo o Direito Penal, assim, instrumentalizado 
como meio de eliminação competitiva: ―Múltiplos são os casos demonstrativos de que, em nossa região marginal, os 
poderosos só são vulneráveis ao sistema penal quando, em uma luta que se processa na cúpula hegemônica, colidem com 

outro poder maior que consegue retirar-lhes a cobertura de invulnerabilidade‖ (Ob. cit., p. 108). 
443 Nesse sentido, a doutrina de ALESSANDRO BARATTA: ―Da crítica do direito penal como direito desigual derivam 
conseqüências analisáveis sob dois perfis. Um primeiro perfil refere-se à ampliação e ao reforço da tutela penal, em áreas de 
interesse essencial para a vida dos indivíduos e da comunidade: a saúde, a segurança no trabalho, a integridade ecológica etc. 
Trata-se de dirigir os mecanismos da reação institucional para o confronto da criminalidade econômica, dos grandes desvios 
criminais dos órgãos e do corpo do Estado, da grande criminalidade organizada‖ (Ob. cit., p. 202).  
444 Embora não se desconheça a robusta crítica lançada contra essa linha de pensamento, fundada (a) no abandono das 
pesquisas etiológicas e dos métodos estatísticos e (b) na necessidade de mudança estrutural na sociedade para obtenção de 

resultados positivos na seara criminal (VERAS, Ryanna Pala, Nova criminologia e os crimes do colarinho branco, pp. 155-7, 
passim; acerca do realismo de esquerda, de sua tentativa de resgate do enfoque etiológico no exame da criminalidade e da 
assunção de que o crime é um problema social ver ANITUA, Gabriel Ignacio, Histórias dos pensamentos criminológicos, pp. 
713-23), a análise de tais proposições é importante porque serve para afastar incriminações ambientais originadas de atos 
toscos, rotineiros e aceitos socialmente, muitas vezes praticados por pessoas paupérrimas e que constituem, não raro, meios 
de sobrevivência, suavizando-se, assim, os perversos efeitos de uma política criminal que atribui o mesmo grau de 
responsabilidade destas pessoas àquelas cuja detenção dos meios de produção da riqueza é responsável por um grau de 
poluição altamente prejudicial ao meio ambiente. Neste particular, relacionando a degradação do ambiente à classe social em 

que se insere o autor deste ato, ver ULRICH BECK, La sociedad del riesgo global, pp. 54-5.  
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Direito Penal que igualmente acomode em seu interior condutas pertencentes às classes 

dominantes, as quais pertencem, sem dúvida, as atividades que maior impacto ambiental 

causam ao meio ambiente, visto que são elas responsáveis por administrar e comandar 

complexos empresariais que têm na degradação ambiental uma das consequências de suas 

atividades
445

.  

Assim, parece razoável alegar que a incriminação ambiental só se torna legítima na 

medida que incida sobre as condutas que mais gravemente afetam o bem jurídico-

ambiental
446

, tanto as individuais como as de – e principalmente – complexos industriais 

reconhecidamente poluidores que atuam à margem da lei, obedecendo-se ao princípio da 

fragmentariedade
447

, cuja importância é evidente na determinação das diretrizes político-

criminais de um Estado Democrático de Direito. Com apoio nessas premissas, é possível pôr 

em marcha o projeto de contrair o Direito Penal Ambiental ao mínimo essencial à convivência 

comunitária harmônica e de promover seu adequado redimensionamento na 

contemporaneidade, tendo em vista a desarrazoada expansão do sistema punitivo no âmbito 

penal-ambiental.          

A concretização de uma tutela penal ambiental deste tipo reclama uma reflexão 

profunda acerca da incriminação de condutas que não têm o efeito de lesionar 

                                                             
445 Parece que o fato de se rejeitar a criminalização em si de pessoas jurídicas, tese defendida no final do terceiro capítulo, e  a 
constatação de que há uma série de dificuldades dogmáticas pertinentes à imputação penal em contextos empresariais, que se 
avolumam quanto maior for a complexidade estrutural da empresa, causando, também aqui, uma certa seletividade penal de 
pequenas e médias empresas, cuja organização é mais simples, certo é que quem as dirige e é por elas responsável 

efetivamente provocam intenso dano ambiental. Impõe-se à normatividade penal, pois, atentar a essa realidade e dotar suas 
agências executivas dos meios necessários à perseguir tais condutas, sobretudo daquelas estruturas organizacionais 
causadoras de intensa degradação ambiental, à luz do princípio da fragmentariedade. Todavia, como não se deve confundir a 
noção de responsabilidade com a de injusto penal, deve a imputação penal recair sobre essas pessoas desde que respeitado o 
princípio indeclinável da atribuição pessoal e subjetiva da prática de uma infração penal. A esse respeito, pontuando a 
limitada capacidade de o Direito Penal intervir em organizações empresariais para apurar responsáveis pela degradação 
ambiental, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―É preciso, pois, reconhecer que o direito penal aplicado a 
condutas praticadas em contextos empresariais não tem capacidade para fornecer respostas satisfatórias. Ele só poderá 
intervir legitimamente nas hipóteses em que for possível estabelecer responsabilidades individuais concretas, sem presumir a 

prática de condutas ou abandonar uma análise específica, o que certamente será difícil em boa parte dos casos‖ (Ob. cit., p. 
105). 
446 Partindo da premissa de que ―la afectación al medio ambiente penalmente relevante se determina en función de si ha 
generado un grave peligro o bien para el equilibrio de los sistemas naturales o bien para la salud de las personas‖ e de que à 
configuração do ilícito-típico é insuficiente a transgressão à normatividade administrativa, JESÚS-MARÍA SILVA 
SÁNCHEZ e RAQUEL MONTANER FERNÁNDEZ estabelecem dois requisitos para que uma conduta determinada seja 
considerada um ilícito penal: “En primer lugar, y sobre todo, a la valoración del statu quo anterior a la producción de la 
conducta cuya relevancia típica se trata de determinar. Dicho statu quo constituye precisamente el (único) ‗equilibrio de los 

sistemas naturales‘ (realmente existente) y, por consiguiente, es la posibilidad de perjudicar gravemente dicho statu quo – y 
no la comparación con una situación ideal ya inexistente antes de la realización de la acción – la que debe dar lugar a la 
apreciación de un hecho típico. En segundo lugar, sin embargo, para valorar si cabe entender que un determinado hecho 
podía perjudicar gravemente el statu quo ambiental preexistente es preciso recurrir a criterios de extensión en el espacio, 
prolongación en el tiempo, intensidad de la afectación, importancia de la especie, etcétera‖ (Ob. cit., pp. 31-2). 
447 A respeito do conteúdo desse princípio, a doutrina de JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ: ―Una conducta no puede ser 
incriminada si no se dirige contra un ‗bien jurídico-penal‘; sin embargo, aun constituyendo una agresión contra un bien que 
presente tal naturaleza, cabe que no sea susceptible de ser incriminada, si no supone una forma de ataque tan grave para 

requerir su tipificación penal‖ (Ob. cit., p. 286). 
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significativamente o bem jurídico-ambiental, e que constituem nada mais que simples micro-

agressões contra um ambiente sadio e de qualidade. Impõe-se, sem dúvida, a partir de uma 

leitura incisiva do princípio da mínima intervenção do Direito Penal
448

, a exclusão de tal 

normatividade daqueles comportamentos destituídos de lesividade, permitindo-se a 

minimização das incriminações ambientais
449

 e a materialização de uma específica 

neocriminalização obediente aos clássicos princípios que desde há muito iluminam as práticas 

penais
450

. 

Essa arrumação legislativa só será viável caso se entenda inadiável uma rigorosa 

depuração da tutela penal ambiental, reduzindo-a a um núcleo composto exclusivamente por 

condutas dotadas de real lesividade. Uma ampla incriminação de condutas, mesmo as 

consideradas de somenos importância, certamente trará como resultado o insucesso da 

execução do programa criminalizador, o aparecimento de altas cifras negras (ou douradas) e, 

por fim, desestimulará aqueles que atuam ao abrigo da normatividade ambiental a 

continuarem assim agindo, tudo favorecendo a que ao Direito Penal Ambiental seja associada 

a imagem de um tigre de papel
451

, destituído de real efetividade.  

                                                             
448 ALESSANDRO BARATTA, ao tratar da mínima intervenção do Direito Penal, estabelece uma série de princípios – intra 
e extrassistemáticos – conducentes ao uso racional do sistema punitivo. Quanto aos intrassistemáticos, ele divide-os em: ―1) 
principios de limitación formal; 2) principios de limitación funcional; 3) principios de limitación personal o de limitación de 
la responsabilidad penal‖ (Principios del Derecho Penal Mínimo [para una teoría de los derechos humanos como objeto y 
límite de la ley penal], p. 627). Em relação os extrassistemáticos, o autor elenca os seguintes: ―1) Principios extrasistemáticos 
de descriminalización; 2) Princípios metodológicos de la construcción alternativa de los conflictos y de los problemas 

sociales‖ (Idem, p. 643). Todos eles possuem subdivisões que revelam especificidades de cada grupo, tudo com um único 
objetivo: tornar menos arbitrária e mais rigorosa cientificamente – e, por isso, melhor controlável – a atuação da intervenção 
penal.      
449 Nesta toada são os ensinamentos de LUIGI FERRAJOLI, expoente de um sistema penal garantista: ―Em conclusão, o 
princípio de lesividade, como ficou aqui definido, tem o valor de critério polivalente de minimização das proibições penais. E 
equivale a um princípio de tolerância tendencial da desviação, idôneo para reduzir a intervenção penal ao mínimo necessário 
e, com isso, para reforçar sua legitimidade e credibilidade. Se o direito penal é um remédio extremo, devem ficar privados de 
toda relevância jurídica os delitos de mera desobediência, degradados à categoria de dano civil os prejuízos reparáveis e à de 
ilícito administrativo todas as violações de normas administrativas, os fatos que lesionam bens não essenciais ou os que são, 

só em abstrato, presumidamente perigosos‖ (Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 440). 
450 LUIZ LUISI chega a propor, referindo-se ao contexto legislativo brasileiro, a elaboração de uma nova lei penal ambiental 
em substituição à Lei 9.605/98, tamanha a violação perpetrada contra o princípio da intervenção mínima: ―A tutela penal do 
meio ambiente é, sem dúvida, absolutamente necessária. A intervenção penal se faz indispensável, mas deve ser limitada às 
formas mais graves de agressão ao bem jurídico em causa, de molde a servir efetivamente para a prevenção e a repressão. E 
elaborada cuidadosamente através de uma legislação tecnicamente correta, sem as maxi e as mini-cretinices da Lei n. 9.605. 
Aconselhável será partir para a elaboração de uma outra lei, que seria resultado de um amplo debate, com a participação dos 
cientistas penais das nossas Universidades e dos Institutos especializados em questões criminais, e de estudiosos idôneos da 

temática do meio ambiente‖ (Ob. cit., p. 100). 
451 WOLF PAUL foi quem utilizou essa expressão para designar o Direito Penal Ambiental: ―El Derecho ambiental que fue 
creado por el Estado Industrial y Tecnológico para asegurar la optimal administración y prevención de los riesgos y por ende 
de los conflictos típicos de la actualidad no cumple su función protectora. Desde luego aquél contiene todos los signos 
semánticos para prevenir, evitar y sanear la destrucción y degradación ambiental respectivamente. Pretende aun ser la 
antiarma jurídica contra las fuerzas contaminadoras, el antídoto legal contra el envenenamiento químico de la naturaleza. Sin 
embargo, todos estos signos semánticos y sus pretensiones engañan. Frente a la mundial contaminación y degradación de la 
biosfera, el Derecho ambiental es una arma sin municiones, un ‗tigre de papel‘ – como dicen los chinos – que lejos de tener 

un carácter instrumental, sólo posee un carácter simbólico‖ (Ob. cit., p. 113). 
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É mister que se faça, nessa ordem de ideias, uma profunda reflexão acerca da tutela 

penal ambiental em território brasileiro, questionando-se a pertinência de se manter um corpo 

legislativo reconhecidamente amplo, excessivo e prolixo, definidor de dezenas de 

incriminações
452

. Acima de tudo, é necessário dar seguimento à discussão – já iniciada por 

juristas preocupados com o respeito às sólidas garantias de que se reveste o sistema 

punitivo
453

 – relativa ao aperfeiçoamento da tutela penal ambiental brasileira, criticando-a e 

reparando-a quando preciso, para que se promova o seu indispensável refinamento e se lhe 

retire o caráter de lei ditatorial
454

.   

 

 

4.3. A administrativização do Direito Penal como incorreto caminho político-criminal 

 

A intensa aproximação do Direito Penal com o Direito Administrativo, concretizada 

no expediente legislativo de se transferir a demarcação do conteúdo do injusto penal a 

comandos jurídico-administrativos, é uma das características mais marcantes do Direito Penal 

da atualidade. O resultado jurídico-dogmático dessa combinação é traduzido, como se viu, na 

criação de tipos penais dependentes de complementação pela normatividade administrativa, 

para os quais se faz necessário, em termos de operatividade, a existência de uma norma penal 

em branco ou de um ato administrativo de caráter individual
455

.     

                                                             
452 Em sua tese de doutorado, defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, NALAYNE MENDONÇA PINTO, em 
um dos tópicos de seu trabalho, debruçou-se sobre a tutela penal ambiental, e defendeu o que se segue: ―O que chama 
atenção na Lei de Crimes Ambientais é a excessiva criminalização das infrações de pouca importância. A proliferação 
indiscriminada dos ilícitos administrativos com a etiqueta de ilícitos penais ou, em outras palavras, a criminalização de 
condutas de escassa, ou nenhuma, ofensividade reflete uma opção dos legisladores pela expansão do direito penal como 
solução para todos os tipos de questões político-sociais. São mais de sessenta novos tipos penais enunciados na Lei 9.605‖ 
(Penas e Alternativas: Um estudo sociológico dos processos de agravamento das penas e de despenalização no sistema de 
criminalização brasileiro (1984-2004), pp. 188-9). Em sua tese, a autora informa que o projeto de lei em sua versão original 
continha apenas nove artigos que explicitavam as sanções penais e administrativas em face de condutas ambientalmente 

lesivas (Idem, p. 187).    
453 Um deles é LUIZ REGIS PRADO. A tal respeito, e em tom acentuadamente crítico, mas correto a nosso sentir, o autor 
doutrina que ―as leis penais ambientais, mormente no Brasil, são, em sua maioria, excessivamente prolixas, casuísticas, 
tecnicamente imperfeitas, quase sempre inspiradas por especialistas do setor afetado, leigos em Direito, ou quando muito de 
formação jurídica não específica, o que as torna de difícil aplicação, tortuosas e complexas, em total descompasso com os 
vetores – técnico-científicos – que regem o Direito Penal moderno‖ (Ob. cit., p. 83). Na opinião do autor ―o advento da Lei 
9.605, de 1998, lamentavelmente, pouco contribuiu para o necessário aperfeiçoamento do tratamento legislativo da matéria 
ambiental‖ (Ibidem). 
454 Foi com esse designativo que MIGUEL REALE JÚNIOR se referiu à Lei 9.605/98, em artigo publicado no mesmo ano 
em que promulgada a lei.  Em conformidade com o autor: ―A defesa imprescindível do meio ambiente não autoriza que se 
elabore e que o Congresso aprove lei penal ditatorial, seja por transformar comportamentos irrelevantes em crime, alçando, 
por exemplo, à condição de delito o dano culposo, seja fazendo descrição ininteligível de condutas, seja considerando crime 
infrações nitidamente de caráter apenas administrativo, o que gera a mais profunda insegurança‖ (A lei hedionda dos crimes 
ambientais). 
455 Sobre o assunto, a doutrina de MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO: ―Vê-se, hoje em dia, uma tendência à 
aproximação entre o direito penal e o direito administrativo. Isso ocorre em dois planos: primeiro, a partir da identificação do 

direito penal com o modus operandi do direito administrativo. Ou seja, o direito penal, em um dado momento e em 
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A introdução no debate público de demandas relacionadas ao asseguramento de um 

patamar razoável de segurança aos indivíduos adveio da constatação de que as sociedades 

pós-industriais caracterizam-se por um permanente exercício de reflexão acerca dos novos 

riscos sociais e do alto potencial lesivo que ostentam. Como antes visto, os novos riscos 

sociais são fruto de problemas estruturais e sistêmicos, resultantes da complexidade 

organizativa das relações de responsabilidade e dos desenvolvimentos tecnológicos e 

científicos
456

; além disso, é diminuta a viabilidade de atenuar seus efeitos por meio de um 

contrato de seguro e, à diferença dos riscos verificados em outros períodos históricos, os da 

atualidade têm aptidão até mesmo para destruir a vida na Terra
457

.  

Nesse contexto, passou-se a exigir maior presteza do Estado na contenção dos riscos 

típicos das sociedades pós-industriais, a fim de se evitarem os nefastos efeitos oriundos da 

produção catastrófica destes, de tal modo que a prevenção tornou-se meta prioritária no 

âmbito do Direito Penal. Há, assim, o empréstimo de nova funcionalidade aos sistemas 

punitivos estatais, responsável pela antecipação de seus marcos protetivos e pela introdução 

do Direito Penal na discussão relativa aos problemas sistêmico-estruturais que afligem as 

sociedades pós-industriais, tendo-o em perspectiva para resolução destes conflitos. 

A consequência de se deixar o controle e a gestão de riscos globais a cargo de uma 

normatividade vocacionada a incidir excepcionalmente com vistas a combater atos singulares 

ofensivos a bens jurídicos socialmente importantes é a de corromper sua base teórica de 

justificação e seus pilares científicos de sustentação, confundindo-a com outras 

normatividades e valendo-se de fundamentos de atuação próprios destas. A 

administrativização
458

 é um dos sintomas dessa tendência de expansão do Direito Penal e uma 

                                                                                                                                                                                              
determinados casos, prescinde do seu paradigma a determinadas lesões a bens jurídico-penais e passa a adotar o encargo, 
anteriormente sediado no campo da administração, de promover valores, bem como ordenar e planejar determinados setores 
da sociedade, a partir de uma linha de atuação global e não focada em um ato criminoso específico. Segundo, por meio da 

acessoriedade prestada pelo direito penal ao direito administrativo. O que significa que, em geral, quando se pensa na 
proteção dos padrões de segurança de bens supra-individuais, temos uma regulamentação administrativa da matéria cuja 
observância é reforçada pela esfera penal‖ (Ob. cit., p. 171). 
456 Capítulo 2, item 2.1. 
457 Nesse sentido, a doutrina de ULRICH BECK: ―É certo que os riscos não são uma invenção moderna. Quem – como 
Colombo – saiu em busca de novas terras e continentes por descobrir assumiu riscos. Estes eram, porém, riscos pessoais, e 
não situações de ameaça global, como as que surgem para toda humanidade com a fissão nuclear ou com o acúmulo de lixo 
nuclear. A palavra ‗risco‘ tinha, no contexto daquela época, um tom de ousadia e aventura, e não o da possível autodestruição 

da vida na Terra‖ (Sociedade de risco, p. 25). 
458 Sobre a administrativização do Direito Penal, assim se manifesta ALESSANDRO BARATTA: ―Tal termo nos indica dois 
fatos que, apesar de complementares, são distintos: em primeiro lugar está o fato de que a maior parte das normas penais 
produzidas pelos legisladores em número cada vez maior, juntamente com os códigos e também algumas leis de reformas 
destes mesmos códigos (...), sejam normas penais acessórias às normas e à atividade administrativa do Estado e das 
instituições públicas. (...) Em segundo lugar o termo ‗Administrativização‘ indica que os tipos penais novos tendem a se 
parecer, na sua forma, cada vez mais, com as normas de intervenção da administração pública, distanciando-se assim dos 
requisitos ‗clássicos‘ da lei (abstração e generalidade)‖ (Funções instrumentais e simbólicas do Direito Penal. Lineamentos 

de uma teoria do bem jurídico, p. 12). Sobre o assunto, bem elucidativa também é a lição de GUILHERME DE GOUVÊA 
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das vias eleitas pelo legislador ordinário na incriminação de condutas lesivas ao meio 

ambiente.   

Todavia, põe-se a questão de se saber se esse caminho político-criminal é correto. Em 

outras palavras, é legítima a transformação do Direito Penal nos termos propostos? Os 

indivíduos estão dispostos a suportar tamanha ingerência no direito fundamental à liberdade a 

ponto de autorizarem a intervenção penal para o castigo de condutas peculiares ao Direito 

Administrativo? Deve-se entender como necessária a criação de um ―Estado da Prevenção‖ 

ou um ―Estado da Segurança‖ para justificar o controle penal dos novos riscos sociais
459

? 

O estreito relacionamento entre as disciplinas referidas conduz inevitavelmente a uma 

hipertrofia do Direito Penal e à consequente tutela de meras funções estatais de controle de 

riscos
460

, contrariando a tradicional missão desta normatividade de proteger bens jurídicos 

cujo componente antropológico é essencial
461

, mesmo se cuidando do bem jurídico-

ambiental
462

. A insistência em um modelo de Direito Penal projetado eminentemente para 

servir de anteparo aos novos riscos sociais, por meio da constante antecipação de suas 

barreiras punitivas, atingindo invariavelmente comportamentos inofensivos, bem como para 

                                                                                                                                                                                              
FIGUEIREDO: ―Administrativização do direito penal significa, portanto, a assunção de uma nova postura político-criminal 

por parte do legislador. À custa do abandono do conteúdo liberal do conceito de bem jurídico, e com todas as implicações 
dogmáticas que daí advêm, diz-se que o direito penal se administrativizou (...) Como o que se protege são contextos 
genéricos e de questionável protencialidade crítica, o direito penal é levado a responder, com seus instrumentos próprios de 
atuação, tão logo quando se contravenham os standards estabelecidos pela Administração. Rompendo com a tradição de se 
orientar à salvaguarda de bens jurídicos concretos e determinados e reagir a formas de lesão ou perigosidade também 
concretas e determináveis, o direito penal vê-se vocacionado, tal como o direito administrativo sancionador, a perseguir 
funções de ordenação de setores da atividade administrativa‖ (Ob. cit., p. 120). 
459 Acerca dessas designações incorporadas à noção de Estado, uma vez mais cita-se a doutrina de ALESSANDRO 

BARATTA: ―O ‗Estado da segurança‘ seria então o resultado da transformação da estrutura política adequada sobre as 
características de uma sociedade que, num ritmo cada vez mais acelerado, conduz a situações de risco. (...) Em termos mais 
concisos, poderia-se afirmar que o ‗Estado da prevenção‘ ou o ‗Estado da segurança‘ é aquele onde a produção normativa e 
os mecanismos de decisão tendem a reorganizar-se permanentemente como resposta a uma situação de emergência 
estrutural‖ (Ob. cit., p. 13). O embate entre segurança e liberdade é uma das questões mais candentes da a tualidade e é 
resultado do medo frutificado na sociedade acerca dos novos riscos. A dialética decorrente dessas aspirações parece apontar, 
senão para uma impossibilidade, para uma difícil conciliação entre ambas. De todo modo, independentemente de um juízo de 
predileção que se faça por uma ou outra, não se pode absolutizar qualquer uma delas, porque não há segurança sem liberdade, 
e vice-versa.   
460 ―La protección penal de bienes colectivos, no debe servir como ‗caballo de Troya‘ que conduzca a la administra tivización 
del derecho penal. Si bien en la naturaleza de los bienes colectivos se halla presente la actividad ponderante de la 
administración, que fija los límites del riesgo permitido, no pueden erigirse en bienes jurídico-penales simples potestades 
administrativas de control, puesto que las mismas pueden ser salvaguardas por el derecho administrativo‖ (RODAS 
MONSALVE, Julio César, Protección penal y medio ambiente, p. 31). 
461 A respeito da necessária fundamentação antropológica do Direito Penal, a doutrina de EUGENIO RAÚL ZAFFARONI: 
―É necessário esclarecer que não acreditamos que a coerência interna do discurso jurídico-penal esgote-se em sua não-
contradição ou complexidade lógica, mas, ao contrário, requer também uma fundamentação antropológica básica com a qual 

deve permanecer em relação de não-contradição, uma vez que, se o direito serve ao homem – e não o contrário –, a 
planificação do exercício de poder do sistema penal deve pressupor esta antropologia filosófica básica ou ontologia regional 
do homem‖ (Ob. cit., pp. 16-7). 
462 JUAREZ TAVARES, no prefácio à obra de LUIZ REGIS PRADO, Direito Penal do Ambiente, confirma essa assertiva: 
―Na verdade, é sempre oportuno lembrar que o Direito Penal não pode servir de mero instrumento de realizações políticas. 
Mesmo que se trate da defesa de bens ou interesses da mais alta relevância, como é o caso do meio ambiente, deve-se atender 
sempre ao princípio fundamental da proteção à dignidade da pessoa humana, como limite a qualquer forma de incriminação e 
como postulado de que o Direito Penal só deve ser empregado como ultima ratio, na medida precisa da necessidade da 

proteção de bem jurídico e da adequação a impedir o dano social de determinada conduta‖ (Ob. cit., p. 16). 
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assegurar os standards de segurança delineados administrativamente
463

 subverte sua clássica 

maneira de incidir, tornando premente a reflexão acerca da devolução destas funções ao 

Direito Administrativo
464

. 

Se é certo que eficiência e prontidão são caracteres indispensáveis a qualquer governo 

minimamente comprometido com a regulação dos novos problemas sociais e com o bem-estar 

dos indivíduos, também é correto que o uso populista do Direito Penal e a sua transformação 

em arma política em nada contribuem para a solução dos riscos advindos com as sociedades 

pós-industriais. Pelo contrário, a governança por meio do crime
465

 somente tornará nítida a 

utilização meramente simbólica do Direito Penal, implicando uma série de riscos ao princípio 

fundamental da liberdade, distanciando tal regulação jurídica da efetiva proteção a bens 

jurídicos.  

Dessa forma, o more of the same representado pelo sedutor e fácil recurso à ameaça 

penal para tratar dos problemas sociais originados da crescente degradação ambiental revela a 

um só tempo a ineficiência da política criminal que persevera em colocar o sistema punitivo 

como solução primária da crise ecológica e a desproporcionalidade de posicioná-lo em terreno 

                                                             
463 É em virtude disso que se confere demasiado prestígio ao desvalor da ação e se cria à exaustão crimes em que o injusto -
típico está centrado na mera violação de um dever jurídico, isto é, o núcleo essencial destas incriminações reside no simples 
desrespeito ao dever de observância da norma penal. Em parte a implementação destes ilícitos assenta-se na justificativa 
segundo a qual, ―en campos de acción densamente entrelazados, como es característico en las sociedades de riesgo, el propio 
uso individual de la libertad es peligroso en si‖ (GÜNTHER, Klaus, De la vulneración de un derecho a la infracción de un 

deber. ¿Un “cambio de paradigma” en el Derecho Penal?, p. 503), irrompendo, assim, no quadro normativo-penal, 
infrações delitivas que incorporam essa idéia, como os crimes imprudentes e os de comissão por omissão. O resultado é que 
ambas as espécies delitivas ―culminan en el delito de omisión imprudente. Con la general expansión de deberes positivos esta 
clase de delito aparece en el centro de la sistemática del Derecho Penal‖ (Idem, p. 504). Todavia, essa nova formatação do 
sistema punitivo contrasta com uma série de garantias que lhe são peculiares, tais como a lesividade, a intervenção mínima, a 
culpabilidade, a dignidade da pessoa humana, e, ainda, há fortes dúvidas de se com tais condutas efetivamente se está a 
proteger bens jurídico-penais ou se está a funcionalizar o Direito Penal para a tutela de funções administrativas de controle de 
riscos, tornando-o simbólico. Nesse sentido, ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, convicto de que a legislação 
penal ambiental tem natureza simbólica, afirma que um Direito Penal desse tipo cria ―um Direito Penal da pena, no qual o 

delito aperfeiçoa-se muito mais como infração do dever do que como violação valorativa socialmente danosa. A sanção é um 
mecanismo coativo adicional, ou seja, um reforço jurídico‖ (Ob. cit., p. 257), violando-se, assim, os princípios penais 
mencionados. 
464 Concorda com esse ponto de vista MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO: ―De outro lado, a antecipação da 
tutela a âmbitos de proteção anteriores ao dano, privilegiando o desvalor da ação em detrimento do desvalor do resultado, a 
partir de considerações genéricas e globais acerca da conveniência de condutas, demonstra uma significativa ampliação do 
espectro de atuação do aparato penal, que passa a abarcar situações antes tratadas por meio do direito administrativo e, 
portanto, distintas do clássico padrão representado pela grave agressão aos bens mais caros à sociedade. Essa aproximação do 

direito penal ao campo dos ilícitos administrativos nos leva a questionar se não se trataria de uma intromissão indevida do 
direito penal em esferas que poderiam estar, satisfatoriamente, sob a regulamentação do direito administrativo sancionador‖ 
(Ob. cit., p. 165).   
465 De acordo com ROLAND HEFENDEHL, ―não existe alternativa para o compromisso com a proteção de bens jurídicos 
como única finalidade do direito penal. Esse compromisso mostra a sua relevância quando o legislador insiste em responder a 
escândalos sociais com novas criminalizações, praticando uma política de bens jurídicos populista. Essa tendência, hoje 
mundialmente observável, é descrita por meio do correto slogan ‗Governing through Crime‘ – (‗governado por meio do 
crime‘). A política se utiliza do crime e das reações a este para marcar pontos com a população e assim ganhar eleições‖ 

(Uma teoria social do bem jurídico, p. 104). 
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normativo pertencente ao Direito Administrativo
466

. O desacato à proporcionalidade 

cristalizado na aceitação de um Direito Penal Ambiental administrativizado não tem como 

efeito somente a desobediência ao princípio da intervenção mínima: o uso permanente do 

Direito Penal de forma excepcional ocasiona o fenômeno – indesejável em um Estado 

também preocupado com a vigorosa proteção dos direitos fundamentais de liberdade – da 

inflação penal
467

. 

As ponderações feitas conduzem ao rechaço a um Direito Penal administrativizado e 

meramente sancionador de violações a deveres jurídico-administrativos e de condutas 

bagatelares, incapazes de isoladamente provocar abalo no bem jurídico-ambiental. É claro que 

esse resultado argumentativo não tem a finalidade de promover a paralisia dos órgãos estatais 

que têm na proteção ambiental sua atribuição determinante; quer-se, sim, que o Estado adote 

medidas respeitadoras do âmbito de vigência de cada normatividade e que sejam condizentes 

com os direitos e garantias fundamentais.  

Impõe-se, sobretudo, enxergar que uma fé desmedida no Direito Penal para a proteção 

dos recursos ambientais ofusca a existência de outros instrumentos jurídicos mais adequados e 

eficazes para o enfrentamento da questão
468

; confere-lhe competências estranhas ao seu 

natural modo de atuar e, por fim, iludem-se os indivíduos ao se pretender que essa 

                                                             
466 Sob o ponto de vista do princípio da proporcionalidade, JOSÉ DANILO TAVARES LOBATO lança sua desconfiança 

quanto à idoneidade do Direito Penal para exercer o papel de protagonista no enfrentamento à degradação ambiental: ―De 
modo mais claro, o Direito Penal não é o instrumento indicado para tratar primariamente dos problemas ambientais, já que 
não protege qualquer bem jurídico ambiental. O Direito Penal não é capaz de chegar antes da ocorrência do dano ou do risco. 
Em suma, termina sendo um instrumento de criminalização dos problemas sociais, o que, sem dúvida, nos traz uma forte e 
inafastável fumaça de falta de proporcionalidade, tanto axiológica quanto jurídica, no atual manejo do Direito Penal para a 
tutela do ambiente‖ (Direito Penal Ambiental e seus fundamentos, p. 33). 
467 LUIGI FERRAJOLI é quem denuncia o caráter patológico de uma legislação penal demasiadamente ampla e 
administrativizada: ―Ao contrário, o desenvolvimento inflacional do direito penal no campo administrativo termina por 
ofuscar os limites e por resolver-se em um excesso injustificado de penalização. O fenômeno – iniciado na segunda metade 

do século XVIII, desenvolvendo-se durante o fascismo e assumindo dimensões absolutamente patológicas nos últimos 20 
anos – é um reflexo da crescente extensão da intervenção normativa do Estado na vida civil, e das conseqüentes passagens 
para o interesse público de setores sempre mais amplos e numerosos de atividades e de interesses econômicos e sociais. Seu 
aspecto patológico, por outro lado, não está seguramente no crescimento das dimensões da intervenção pública, mas, 
precisamente, na forma penal assumida pelo seu sistema sancionador por causa da já revelada ineficiência das técnicas de 
controle político e administrativo‖ (Ob. cit., pp. 658-9). O autor enumera as consequências da por ele denominada elefantíase 
da jurisdição penal, a seguir explicitadas sinteticamente: a) custo maior para o réus decorrente da penalização de sanções 
administrativas, em razão dos efeitos estigmatizantes que têm o processo penal e a imposição de penas; b) a tendência à 

descodificação, trazendo à legislação penal incerteza, antinomias, concurso de normas e de crimes; c) a confusão das leis faz 
com que se torne ilusória a presunção de conhecimento delas direcionando o sistema à responsabilidade objetiva por força da 
impossibilidade de ter consciência de todos os fatos penalizados; d) atrofiamento dos critérios de justificação das proibições 
penais; e) ineficiência e sobrecarga da máquina judiciária, que se ocupará de delitos pequenos e múltiplos (Idem, p. 659).   
468 ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ aduz, nesse sentido, que ―muchos de los nuevos ámbitos de intervención del 
derecho penal – medio ambiente, urbanismo, etc. –, deberían quedar reservados preferentemente a otros sectores del 
ordenamiento como el civil y el administrativo, pues, además de venir exigido por la naturaleza subsidiaria del derecho penal, 
disponen de instrumentos y procedimientos generalmente más eficaces que los propios del derecho penal‖ (La 

criminalización en el ámbito previo como tendencia político-criminal contemporánea, p. 183). 
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normatividade compense a falta de uma política estrutural mais abrangente
469

, maculando-a, 

irrefreavelmente, como um instrumento jurídico simbólico
470

. 

 

 

4.4. A distinção entre o ilícito penal e o ilícito administrativo 

 

Rejeitada a possibilidade de utilização do Direito Penal de forma administrativizada, 

verifica-se que assume importância a questão de distinguir o ilícito penal do ilícito 

administrativo, a fim de que o campo de atuação de cada um seja bem demarcado, e que os 

ilícitos tenham identidade própria. Além disso, a precisa definição das normatividades 

referidas auxilia na tarefa de distribuir os ilícitos aos sistemas punitivos aos quais pertencem, 

para que se transfira ao Direito Administrativo sancionador unicamente as infrações 

administrativas e, ao Direito Penal, as infrações penais. 

A esse respeito, dos mais destacados sobre o assunto, em que se intenta proceder à 

distinção fundada em bases materiais entre o ilícito penal e o administrativo, foi o trabalho de 

JAMES GOLDSCHIMDT publicado em 1902 sob o título ―Direito Penal Administrativo‖, de 

onde se extrai a oposição entre as noções do damnum emergens e do lucrum cessans, feita 

com o objetivo de frutificar a divisão entre os ilícitos
471

. 

Na formulação de JAMES GOLDSCHIMDT, a expressão damnum emergens é ínsita à 

categoria do ilícito penal, e seu descortinar revela a exigência de um resultado danoso 

imediato a um bem jurídico a sua configuração, resultante da desobediência não só do 

preceito normativo vulnerado, consubstanciador da vontade geral, como também da ofensa ao 

                                                             
469 ―Si no se quiere quebrar el Derecho penal del Estado de Derecho, éste debe únicamente mantenerse replegado al margen 
de la función de control preventivo general que se le está atribuyendo – y no sólo por parte de la política diaria –. Ello no 
significa la renuncia al control jurídico, sino la vuelta hacia las formas y los medios de control jurídico adecuados y 

razonables de que disponen el Derecho civil, el Derecho administrativo y el Derecho de la Seguridad Social. Sobre todo: el 
desacierto de la política estructural nunca puede ser compensado a través del Derecho penal‖ (ALBRECHT, Peter-Alexis, ob. 
cit., p. 487). 
470 AUGUSTO SILVA DIAS pontua que as novas demandas sociais em torno de uma maior proteção jurídico-penal, quanto 
aos novos riscos sociais, embora legítimas, nem sempre são respeitadoras dos fundamentos de validade do Direito Penal, 
visto que a permanente fuga do legislador moderno a esta normatividade promove um rebaixamento de sua tradicional 
finalidade de proteção a bens jurídicos: ―Mas reconhecemos também que estas regras nem sempre são observadas pelo 
legislador contemporâneo, que muitas vezes empreende uma ‗fuga‘ para o Direito Penal, servindo-se do seu elevado poder 

simbólico e das suas sanções para criar segurança e tranqüilidade sociais a troco do abandono da função de protecção 
subsidiária de bens jurídicos e da sua transformação em instrumento político de governo da sociedade‖ (―Delicta in se” e 
―delicta mere prohibita”, p. 261). 
471 ―Em 1902, em um célebre escrito denominado ‗Direito Penal Administrativo‘ (Das Verwaltungsstrafrecht), James 
Goldschimdt debruçava-se sobre a difícil questão da fronteira entre o direito penal e o direito administrativo, uma fronteira, 
diga-se, materialmente fundada, capaz de servir como critério qualitativo de distinção entre o ilícito penal e o ilícito 
meramente administrativo, a qual acaba por ser obtida, em sua melhor expressão, na interessante e ainda hoje significativa 
oposição entre dano e benefício ou ainda, mais precisamente entre as idéias de damnum emergens e lucrum cessans‖ 

(D‘AVILA, Fabio Roberto, Direito Penal e Direito Administrativo: elementos para uma distinção qualitativa, p. 84). 
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objeto de proteção
472

. Há nesta construção doutrinária, pois, a conjugação de fatores formais e 

materiais à legitimidade do ilícito-típico, expressados na necessidade de violação do preceito 

normativo em que incide a conduta do agente e no efetivo ataque a um bem jurídico.      

Por outro lado, o lucrum cessans é figura típica dos ilícitos administrativos e seu 

conteúdo indica que a lesão a bens jurídicos determinados não constitui um elemento fulcral 

de sua existência. Ao contrário, nele o que está em jogo é a ocorrência de um resultado 

favorável à promoção de interesses públicos
473

. Vale dizer, o ilícito administrativo surge 

porque a conduta do indivíduo é contrária a interesses públicos valorados legislativamente, e 

com ela tem-se mais uma perda de ganho no sentido de impedir a plena realização de uma 

política pública que propriamente uma afetação a bens jurídicos. Acentua-se, por assim dizer, 

o fato de que o ilícito administrativo é responsável por diminuir o rendimento de decisões 

políticas conectadas aos interesses de todos, frustradas que são pela conduta do agente. 

Resumidamente, à luz da doutrina de FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, a distinção entre 

o ilícito penal e administrativo, ou do damnum emergens e do lucrum cessans, pode assim ser 

esquematizada: 

Enquanto este [o ilícito penal] alcança legitimidade apenas 

quando, para além da oposição ao preceito normativo 

(dimensão formal), tem o seu objeto de proteção violado, na 
forma de uma ofensa ao bem jurídico, ou seja, um damnum 

emergens (dimensão material), ao ilícito administrativo, 

desprovido de bem jurídico, bastaria o não-atendimento às 

exigências normativas de promoção, bastaria um lucrum  
cessans

474
. 

 

A premissa da posição de JAMES GOLDSCHMIDT assenta-se na divisão que o autor 

faz de Direito e Administração e das correspectivas funções que a cada um compete: serve o 

Direito à proteção do indivíduo e à garantia do exercício de sua liberdade; cabe à 

Administração patrocinar os interesses públicos. O aporte dessas considerações à temática de 

que vimos tratando explica a razão pela qual JAMES GOLDSCHMIDT valora como crime as 

                                                             
472 ―O damnum emergens consistiria em uma ‗insurreição de um portador de vontade contra a vontade geral‘ (die Auflehnung 
eines Willenstrager gegen den allgemeinen Willen). Uma realidade em que teríamos, por um lado, um dano à ‗esfera de 
poder‘ (Machtsphare) de um outro portador de vontade, expressa juridicamente em um efetivo dano ao bem jurídico tutelado 

e, por outro, a lesão à vontade geral representada pela própria norma‖ (D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., pp. 84-5). 
473 ―O lucrum cessans surge, nesta medida, como característica distintiva do ilícito de natureza administrativa, de um ilícito 
desprovido de ofensa a um bem jurídico, porém erigido segundo a idéia de promoção de interesses públicos, logo de um 
ilícito que se faz qualitativamente diverso do ilícito penal‖ (Idem, p. 85). 
474 Ob. cit., p. 85.FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA lembra que essa idéia de JAMES GOLDSCHIMDT pode ser vista na obra 
de CARMIGNANI, autor do século XIX, que sugeria, em seu Juris Criminalis Elementa, de 1833, uma distinção entre ilícito 
de polícia e ilícito penal fundada na noção de ofensividade. O primeiro constituiria uma lesão à prosperidade, isto é, a 
perturbação de uma melhor ordem social, ao passo que a segunda espécie de delito, considerada como ―crimes propriamente 

ditos‖, deveria importar uma lesão à segurança (Idem, p. 86). 
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violações de bens jurídicos ligados à liberdade e à propriedade e como infração administrativa 

comportamentos que lesionam o interesse da Administração na promoção do bem-estar 

social
475

.  

Em sentido próximo, ERIK WOLF sustenta que a diferença entre os ilícitos baseia-se 

nos fins perseguidos pelas normatividades envolvidas: enquanto ao Direito Penal é distribuída 

a função de realizar valores de justiça, ao Direito Administrativo compete a propulsão do 

bem-estar e progresso sociais
476

. Sinteticamente, portanto, quem comete um crime ―actua 

contra a convicção ética da comunidade‖, ao passo que o violador do ordenamento jurídico-

administrativo ―revela apenas uma falta de zelo social‖, agindo tão-somente contra o bem-

estar social
477

. 

No seio das proposições doutrinárias que preferem a adoção de critérios substanciais 

de distinção entre os ilícitos penal e administrativo a critérios quantitativos, também avulta a 

figura de EB. SCHMIDT, seguidor dos passos iniciados por JAMES GOLDSCHIMDT e 

ERIK WOLF, conhecido por defender a inclusão nos quadros do Direito Penal tão-somente 

de ilícitos cujas condutas violadoras de bens jurídicos ostentem um desvalor ético, 

reconhecendo apenas nos ilícitos penais essa condição. Para EB. SCHMIDT, o ilícito 

administrativo é perspectivado de forma neutra e nele se enxerga apenas uma desobediência a 

comandos administrativos. Por serem eticamente irrelevantes, tais ilícitos deveriam compor o 

recém criado direito de mera ordenação social ou contra-ordenacional
478

. 

A proposta de EB. SCHMIDT é sustentada após o segundo grande conflito mundial, e 

teve por fim cimentar a ideia de que as sanções penais, por terem forte revestimento ético, 

deveriam recair apenas sobre ilícitos que tivessem igualmente elevado conteúdo ético. Às 

demais infrações, despidas deste especial desvalor, seriam destinadas simples advertências 

                                                             
475 Nesse sentido, ver DEL ROSAL, M. Cobo; VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal: parte general, p. 54.  
476 EDUARDO CORREIA explicita o pensamento do autor referido dessa forma: ―Podem ser diferentes os fins que estão 
ligados à concepção do Estado, na medida em que podem traduzir-se ou na realização de valores de justiça (respeito dos 
valores e dos direitos dos indivíduos e da sociedade, tal como eles juridicamente se constituíram) ou na propulsão do bem 

estar e progresso sociais, isto é, no aperfeiçoamento e prosperidade da sociedade‖ (Direito Criminal, pp. 25-6). 
477 ANDRADE, Manuel da Costa, Contributo para o conceito de contra-ordenação, p. 90. 
478 A respeito do tema, a doutrina de GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO: ―Distingue-se, dentre os atentos à 
superação deste estado de coisas, o nome de Eb. Schimidt, quem, na esteira de Goldschmidt e Wolf, defende uma distinção 
qualitativa entre as duas classes de ilícito. Só que a categoria (penal) das contravenções deixava de existir, passando a 
constituir o recém-chegado direito (administrativo) de mera ordenação social. Era uma resposta à inflação incriminatória do 
entre-guerras e uma reação aos ideais totalitários que a presidiram. Do mesmo modo, buscava delinear um núcleo de 
infrações que, mesmo advindas da intervenção do Estado na economia, deviam continuar a fazer parte do direito penal 

porque dotadas de inegável relevo ético‖ (Ob. cit., pp. 110-1). 
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sociais, coimas ou sanções ordenativas de caráter pecuniário, a serem aplicadas pelas 

instâncias administrativas de controle
479

.         

Entretanto, no país onde primeiro se erigiu um estatuto jurídico próprio acerca do 

direito das contra-ordenações
480

 (Alemanha, em 1952), atualmente é majoritário o número de 

autores que rechaçam a existência de distinções qualitativas entre as espécies de ilícito 

referidas, prevalecendo o entendimento que vê entre eles uma mera distinção quantitativa. 

Para esse entendimento, importante para a conformação das categorias de ilícito é a 

reverência e obediência no processo de criminalização primária aos princípios da 

subsidiariedade da intervenção penal e da insignificância, reservando-se ao campo do Direito 

Administrativo sancionar os ilícitos que possam ser por ele suficientemente tutelados e que 

não tenham aptidão a causar ofensas significativas e dignas de proteção penal. 

Deveras, de modo geral, atualmente há maior número de defensores da ideia de que a 

distinção entre os ilícitos penal e administrativo é apenas quantitativa. A uma, porque também 

no direito das contra-ordenações é possível haver a defesa de bens jurídicos, à vista da 

finalidade projetada na normativa administrativa de assegurar o bem-estar social. A duas, 

porque o ilícito administrativo igualmente traz em si o resguardo de um valor, sendo também 

dotado de conteúdo ético
481

. 

Todavia, mesmo entre os que sustentam não haver diferença substancial entre as 

categorias dos ilícitos penal e administrativo, reduzindo tal distinção a aspectos meramente 

quantitativos, há a defesa de que a violação a determinados bens jurídicos, considerada a 

essencialidade deles ao convívio social, deve necessariamente fazer parte do âmbito nuclear 

do Direito Penal, de maneira que crimes como o estupro, o homicídio, o roubo dentre outros 

jamais podem integrar o Direito Administrativo sancionador, adotando-se um critério misto 

de distinção
482

. 

                                                             
479 DIAS, Jorge de Figueiredo, Para uma dogmática do direito penal secundário, p. 30. 
480 Outros países europeus também acomodaram no direito contra-ordenacional os chamados ilícitos administrativos, sede 
diversa da penal, portanto, de que constitui exemplo o diploma português de 1979. No Brasil, o legislador ordinário não 
seguiu essa política legislativa, tendo em vista que a Lei das Contravenções Penais, de 1941, integra o conjunto de normas 
jurídico-penais, embora possua muitas disposições de duvidosa dignidade penal.   
481 Em âmbito brasileiro, MIGUEL REALE JUNIOR perfila-se a essa concepção ao sustentar que também no ilícito 

administrativo existe a tutela de bens jurídicos, estando o legislador autorizado, por razões de eficácia social, a mover-se nos 
dois campos de regulação normativa para proibir condutas contrárias à convivência social: ―A meu ver, tem razão a teoria 
que identifica os ilícitos penais e administrativos no que tange a sua substância, pois em ambos há a defesa de bem jurídico 
fundamental. (...) Assim sendo, posso concluir que a escolha pela qualificação de uma conduta como ilícito penal ou 
administrativo não é senão de política legislativa, tendo em vista, primordialmente, a busca de maior eficácia social‖ (Ilícito 
administrativo e o jus puniendi geral, p. 95). 
482 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 89. Pode-se dizer que há, nesse particular, uma correlação entre elevada dignidade 
penal e carência de tutela penal, bem como entre reduzida dignidade penal e inexistência de necessidade penal. Esse tema foi 

objeto de reflexão de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Temos afirmado, ao longo deste trabalho, a 
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É de se ressaltar que a distinção quantitativo-qualitativa, embora prestigie 

considerações de ordem material na apreciação das fronteiras entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo, traz elementos que apontam unicamente para mandados de criminalização, ou 

seja, diz-nos apenas que determinadas lesões devem pertencer ao Direito Penal, mas silencia a 

respeito dos critérios que o legislador deve obedecer para delimitar o âmbito da intervenção 

penal, que estaria jogada ―em um espaço de indiferença (material), o espaço atribuível a uma 

distinção meramente quantitativa‖
483

. 

A despeito da posição amplamente majoritária sobre o tema, entende-se mais razoável 

a distinção fundada sobre bases materiais. A assertiva de que o ilícito administrativo carece de 

relevo ético é de ser rejeitada, porquanto neles persegue-se a realização de importantes 

finalidades estatais, a evidenciar que a violação às leis administrativas é representativo de um 

ilícito eticamente desvalioso. Porém, se é certo que no ilícito administrativo igualmente há um 

componente ético, também é correto que nem todas as condutas que tragam consigo um 

desvalor ético-social devam necessariamente ser inseridas na legislação penal
484

.  

Sem embargo, pode-se delimitar as fronteiras materiais entre os ilícitos, já não em 

atenção à desvaloração ética dos mesmos, mas com apoio na indiferença ética da conduta em 

si, considerada antes da avaliação normativa, isto é, em momento anterior à proibição legal. A 

partir desse juízo valorativo prévio, é possível repartir as condutas em dois grupos: as 

axiologicamente relevantes, pertencentes ao ilícito penal; as axiologicamente neutras, próprias 

do ilícito administrativo
485

.   

Embora nos ilícitos administrativos também se possa enxergar em seu círculo de 

proteção a tutela de bens jurídicos, só o ilícito penal versa verdadeiramente a respeito de bens 

                                                                                                                                                                                              
tendencial convergência entre elevada dignidade penal e carência de tutela penal, assim como, ao invés, entre reduzida ou 
duvidosa dignidade penal e inexistência de necessidade de tutela penal‖ (Ob. cit., p. 346).  
483 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 90. 
484 Nesse sentido, o posicionamento de FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA: ―Não há dúvida de que o desvalor ético-social tem 
que estar presente na recepção de uma determinada conduta como ilícito jurídico-penal. Contudo isso está longe de significar 
que todas as condutas ético-socialmente desvaliosas devam estar penalmente sancionadas, ou, o que é o mesmo, que a 
simples permanência nos quadros contra-ordenacionais indique a sua inexistência‖ (Idem, p. 92). 
485 É dessa forma que JORGE DE FIGUEIREDO DIAS elabora a distinção – de ordem material – entre o ilícito penal e o 
ilícito de ordenação social ou administrativo: ―Daqui não haverá, porém, de concluir-se pela impossibilidade de delimitação 
material entre ilícito penal e ilícito de ordenação; basta que a perspectiva da ‗indiferença ética‘ se dirija, não imediatame nte 

aos ilícitos – que supõem já realizada a valoração legal –, mas às condutas que os integram. Nada do que ficou dito, com 
efeito, tolhe o passo à distinção entre condutas a que, antes e independentemente do desvalor da ilicitude, corresponde, e 
condutas a que não corresponde um mais amplo desvalor moral, cultural ou social. A conduta em si mesma, 
independentemente da sua proibição legal, é no primeiro caso axiologicamente relevante, no segundo caso axiologicamente 
neutra‖ (Ob. cit., p. 34). Segundo o autor, o ponto de referência a ser utilizado na demarcação de limites entre um ilícito e 
outro será a conduta e a sua repercussão aos valores morais, culturais e sociais. Essa conclusão não retira a possibilidade de o 
legislador, discricionariamente e em casos limítrofes, proceder à referida distinção por meio do uso de índices conceituais-
formais. Além disso, a depender do contexto histórico em que a valoração acerca da distinção entre os ilícitos é feita, o 

mesmo substrato material pode constituir em certos casos um ilícito penal, e em outros um ilícito de ordenação (Idem, p. 35).    
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jurídico-penais. Desse modo, é lícito concluir que nem todas as infrações administrativas tem 

por objeto de tutela bens jurídicos equivalentes aos protegidos pelo Direito Penal, razão por 

que ―sustentar que todo e qualquer ilícito administrativo possui como objeto de tutela um bem 

jurídico-penal, ou, mais propriamente, um bem jurídico essencialmente equivalente àquilo 

que, em direito penal, entende-se por bem jurídico-penal, é, quanto a nós, inadmissível‖
486

. 

Como afirmado no primeiro capítulo, enquanto princípio constitucional fundamental, a 

liberdade deve ser maximizada num quadro axiológico constitucional como o nosso que 

privilegia a dignidade da pessoa humana como fundamento do atuar estatal (artigo 1º, III, 

Constituição Federal), excluindo-se, assim, a possibilidade de meros interesses 

administrativos, a proteção de bens demasiadamente vagos e a tutela de funções promocionais 

figurarem como bens jurídico-penais
487

. Tais interesses não condizem com o potencial crítico-

liberal que a noção de bem jurídico pode exercer, porque a tessitura deles é tão dilargada que 

são capazes de produzir uma série de incriminações sem o correspondente substrato material 

que delas se exige, operando-se a citada – e desaprovada – administrativização do Direito 

Penal. 

Tem-se, ainda, como elemento estrutural dos ilícitos penais, não necessariamente 

presente nos ilícitos administrativos, a ofensividade, traduzida na capacidade de afetação 

significativa de um bem jurídico-penal, por meio de uma conduta que leve a um efetivo 

resultado desvalioso
488

.  

Adotado o entendimento de que há entre os ilícitos diferenças qualitativas, a 

consequência maior dessas considerações revela-se útil à reafirmação da tarefa do Direito 

Penal de tutelar somente bens jurídicos de dignidade e relevo penais
489

, devendo-se 

descriminalizar condutas que não representem uma significativa ofensa ao bem tutelado, 

                                                             
486 D‘ÁVILA, Fábio Roberto, ob. cit., p. 97. 
487 Idem, pp. 96-8. Nesse sentido, o autor afirma que, ―para que possamos traçar linhas de equivalência com a tutela de bens 
jurídicos oferecida pelo direito penal, esta relação não só não pode ser construída de forma muito mediata, como não deve ter 
um caráter promocional que, embora absolutamente estranho aos quadros do direito penal, surge como possível e, até mesmo, 
adequado em âmbito administrativo, em razão da intencionalidade político-jurídica que lhe é própria‖ (Idem, p. 98). 
488 Como pontua FÁBIO ROBERTO D‘ÁVILA, ―aqui está, pois, um dos principais pontos de distanciamento entre as 
ilicitudes penal e administrativa. A ofensividade não é, e não deve ser, uma preocupação do ilícito de mera ordenação social. 

E mais. Embora possa haver normas que atendam a exigência de ofensividade, como, de fato, há, o caráter normalmente 
bagatelar e prodômico de tais ilícitos faz com que a ofensa não seja, seguramente, a regra‖ (Idem, p. 99). 
489 Para JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA, há diferença qualitativa entre os ilícitos, na medida que ―intercede entre o 
direito penal e o direito de mera ordenação social um quid específico delimitador‖ (Ob. cit., p. 459), de maneira que ―o 
critério da dignidade penal, sustentado pela valoração ético-social, é a pedra angular da distinção‖ (Idem, p. 465). Na 
construção doutrinária do autor, as relações normativas de primeiro grau ou intensidade estabelecidas pela relação de cuidado 
onto-antropológico são geradoras de um Direito Penal de raízes éticas e, por outro lado, ―a intencionalidade que subjaz ao 
direito de mera ordenação social arranca do próprio Estado e é por este mediatizada, tendo em vista um efeito do cuidar 

preventivamente‖ (Idem, p. 466). 
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transferindo-as ao campo do Direito Administrativo sancionador, ou a outro ramo do 

ordenamento jurídico que se revele apto a dar conta dessas condutas. 

O reconhecimento de que determinadas condutas têm natureza penal não infirma a 

posição adotada quanto à inexistência de mandados de criminalização, visto que o intento 

buscado com a distinção entre as duas categorias de ilícitos é demarcar o terreno em que 

ambas podem se mover, impedindo-se, especialmente, à normativa administrativa transpor as 

fronteiras do Direito Penal. Desse modo, os princípios limitadores da intervenção penal, como 

a intervenção mínima, a proporcionalidade, a culpabilidade, a dignidade da pessoa humana, 

entre outros, incidem mesmo que se esteja perante comportamentos propriamente penais, pois 

à dignidade penal deve-se acrescer os juízos da necessidade e da adequação da tutela penal a 

fim de que se afigure legítima a incriminação
490

.   

 

 

4.5. Direito Penal simbólico e a tutela penal ambiental  

 

O percorrer argumentativo até aqui desenvolvido deixou ao longo do caminho alguns 

vestígios sinalizadores de que a tutela penal ambiental apresenta forte conteúdo simbólico, 

tendo sido essa expressão empregada com o nítido propósito de evidenciar a crise por que 

passa a legislação penal moderna, em particular a criminalização ambiental. A insinuação de 

tal vício como pertencente às novas incriminações compromete significativamente a 

efetividade e a produção de resultados instrumentais destas, distanciando-as da missão do 

Direito Penal de proteger bens jurídicos. Com arrimo nessa consideração, entende-se 

apropriado analisar-se doravante esse fenômeno detidamente, perscrutando-se, por primeiro, o 

sentido desta concepção e os elementos que a caracterizam e em que medida ela é prejudicial 

ao sistema punitivo, para que se possa, ao fim e ao cabo, corroborar a linha de pensamento 

antes manifestada, denunciadora de efeitos meramente simbólicos à legislação penal 

ambiental. 

A questão pertinente à produção de efeitos simbólicos como fenômeno típico das 

legislações atuais figura como uma das mais importantes discussões atinentes ao Direito Penal 

                                                             
490 Nesse sentido, a doutrina de ANABELA MIRANDA RODRIGUES: ―Com efeito, a valoração político-criminal da 
necessidade é comandada por critérios que não se esgotam no puro apelo à dignidade punitiva do facto, antes obedecem a 
razões de subsidiaridade e eficácia. A implicar que para a decisão de criminalização do legislador importe sempre determinar 
se, naquele momento histórico e naquelas condições concretas, não se encontram à disposição do Estado meios não criminais 
de política social adequados e suficientes para a protecção do bem jurídico em causa e, ainda, se a utilização de meios de 

natureza penal permite tutelar, de modo eficaz, esse mesmo bem jurídico‖ (Ob. cit., p. 952). 
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moderno, já que ela introduz aspectos relacionados à (in)eficiência das incriminações 

estabelecidas no âmago das sociedades pós-industriais
491

. Como se verá, levada a utilização 

meramente simbólica desta normatividade ao extremo, tem-se um uso retórico das leis penais 

e, por isso, despreocupado com o alcance dos efeitos instrumentais destas, o que, por si só, 

evidencia a decadência pela qual passa a moderna política criminal e a perda de credibilidade 

da população no sistema de proteção jurídico-penal
492

.   

A produção doutrinária acerca do assunto tem-se revelado abundante nos últimos 

tempos e é comum àqueles que se debruçam sobre o estudo dos diplomas penais da atualidade 

dele se ocuparem em suas investigações. Deveras, a intensa promulgação de leis penais sob os 

mais variados pretextos, destinadas à tutela de uma série de bens jurídicos amplos, conferindo 

a esta concepção um sentido positivo de criminalização contrário a sua vertente 

liberal/negativa, provocou nos estudiosos o interesse científico em pesquisar se as 

neocriminalizações cumprem rigorosamente o que prometem, ou se, inversamente, o exercício 

do trabalho legislativo nos dias atuais esgota-se simplesmente em uma função de 

apaziguamento dos espíritos mais inquietos com a sensação de insegurança criada com os 

novos riscos sociais, arrefecendo, assim, a ira dos ânimos mais exaltados.        

É certo que toda norma penal traz consigo forte representação simbólica aos olhos da 

população, por competir ao Direito Penal a tutela daqueles interesses e valores elevados ao 

patamar de bens jurídicos, dotados de referência constitucional, cuja realização é 

indispensável ao desenvolvimento social harmonioso. Logo, não há dúvida de que toda norma 

penal, quer na abstração de sua cominação, quer na concretude de sua incidência, produz 

efetivamente efeitos simbólicos. Em ambos os casos, o conjunto das valorações contidas na 

norma penal e o conteúdo simbólico de que ela se reveste aspiram à universalização das 

                                                             
491 Inclusive, há quem afirme em tom crítico que a ampla criminalização de condutas atentatórias a bens jurídicos cada vez 
mais vagos e elásticos realizada por leis penais simbólicas constitui uma marca significativa do espírito da época presente: 

―Cada vez aparecem mais interesses difusos, menos tangíveis. Estes ‗interesses‘  continuam sendo denominados bens 
jurídicos (por exemplo, e com destaque, o meio ambiente), mas evidentemente estão muito longe do que já foi a imagem 
original de um ‗bem‘ também físico. São – vaga a expressão – complicações que derivam de sociedades muito mais 
complexas, de um Estado que já não pode ser entendido como mero guardião dos processos sociais, sem que intervenha 
nesses. Neste sentido, considera-se que a norma penal não é um meio para constituir a identidade da sociedade – ou seja, para 
marcar padrões mínimos de convivência – ou para resolver um determinado problema social em termos de prevenção 
(instrumental) do delito, e sim que a aprovação da norma em si e sua publicação são a solução, evidentemente, aparente. Aqui 
são demonstrados os casos de direito penal ‗meramente simbólicos‘, como verdadeira manifestação do esprit du temps‖ 

(CANCIO MELIÁ, Manuel, O estado atual da política criminal e a ciência do Direito Penal, p. 95). 
492 Em conformidade com os ensinamentos de WINFRIED HASSEMER, o Direito Penal simbólico ―marca um Direito Penal 
que se inspira menos na proteção dos respectivos bens jurídicos do que no atingimento de efeitos políticos de longo alcance, 
como a imediata satisfação de uma ‗necessidade de ação‘. Trata-se de um fenômeno de crise da Política criminal moderna 
orientada para as conseqüências. Esta tende a transfigurar o Direito penal em um instrumento guarnecedor da Política, 
aduzindo-lhe bens jurídicos universais e crimes de perigo abstrato. Este Direito penal ajusta-se às concepções de ‗insegurança 
global‘ numa ‗sociedade de risco‘. O Direito penal simbólico, com funções ilusionistas, fracassa em sua tarefa político-
criminal do estado de Direito e corrói a confiança da população da tutela penal‖ (Direito Penal: fundamentos, estrutura, 

política, p. 230). 



160 
 

práticas nela contidas
493

, reforçando-se na cotidianidade a utilidade das ações nela descritas e 

normalizando-as através do tempo com a sua constante adoção
494

. 

Todavia, a tensão doutrinária existente entre as posições legitimadoras e 

deslegitimadoras do processo de modernização do Direito Penal não reside na simples 

produção de efeitos simbólicos pela norma penal, inerente a qualquer ato legislativo desta 

espécie. De fato, a discussão relativa ao tema não se resume a aquilatar a faceta simbólica das 

leis penais e a repercussão comportamental que ela provoca nos indivíduos; ela vai além dessa 

constatação para ingressar na polêmica pertinente à possibilidade de serem criadas 

criminalizações esculpidas única e exclusivamente com finalidades ideológicas e pragmáticas, 

descomprometidas com a real solução do problema regulado
495

. 

Nessa ordem de ideias, é chegada a hora de se defrontar com a seguinte questão: o que 

se deve entender por direito penal simbólico? Quando se pode imputar a uma lei penal a 

pecha de simbólica? A resposta é fornecida por WINFRIED HASSEMER, para quem uma 

norma penal será simbólica, se ―as funções latentes da norma suplantam suas funções 

manifestas, de maneira a gerar a expectativa de que o emprego e o efeito da norma 

concretizarão uma situação diversa da anunciada pela própria norma‖
496

. O mesmo autor 

explicita o conteúdo do que sejam funções latentes e manifestas da norma penal:  

 

Deve se entender por ―funções manifestas‖ exclusivamente aquelas 
concretizações da norma que sua própria formulação enuncia, a saber, a 

disciplina de todos os casos concretos futuros por ela definidos, ou, noutros 

termos, a proteção dos bens jurídicos tutelados pela norma. Já as ―funções 

latentes‖ são variadas e multiformes, se sobrepõem parcialmente, e vêm 
recebendo numerosas designações por parte da doutrina: desde a satisfação 

de uma ―necessidade de ação‖ presente, a um apaziguamento da população, 

até a demonstração de um estado forte
497

.  

 

                                                             
493 PIERRE BOURDIE discorre a respeito da perspectiva universalizante do direito e de seu correlato poder simbólico nos 

seguintes termos: ―Pela sistematização e pela racionalização a que ele submete as decisões jurídicas e as regras invocadas 
para as fundamentar ou as justificar, ele confere o selo da universalidade, factor por excelência da eficácia simbólica, a um 
ponto de vista sobre o mundo social que, como se viu, em nada de decisivo se opõe ao ponto de vista dos dominantes. E, 
deste modo, ele ponde conduzir à universalização prática, quer dizer, à generalização nas práticas, de um modo de acção e de 
expressão até então próprio de uma região do espaço geográfico ou do espaço social‖ (O poder simbólico, p. 245).   
494 Segundo PIERRE BOURDIE, a força do direito também é capaz de produzir um efeito de normalização do comando – 
permissivo ou proibitivo – contido na norma: ―Instrumento de normalização por excelência, o direito, enquanto discurso 
intrinsecamente poderoso e provido dos meios físicos com que se faz respeitar, acha-se em condições de passar, com o tempo, 

do estado de ortodoxia, crença correcta explicitamente enunciada como dever-ser, ao estado de doxa, adesão imediata ao que 
é evidente, ao normal, como realização da norma que se anula como tal na sua realização‖ (Idem, p. 249). 
495 A esse respeito, o escólio de PAULO DE SOUSA MENDES: ―É claro que todo o direito penal desempenha uma função 
simbólica, na medida em que serve para afirmar a essencialidade de certos valores, plasmados em bens jurídicos. Contudo, 
quando falamos de direito penal simbólico, com isso queremos significar que se trata de um direito penal fortemente 
impregnado de conotações programáticas e ideológicas, mas desprovido de conseqüências práticas efectivas, que só não são 
nulas porque, como todo o direito, carece de alguma aplicação exemplar para não cair em desuso‖ (Ob. cit., p. 32). 
496 Ob. cit., p. 221. 
497 Ibidem. 
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Extrai-se da doutrina do autor referido que no Direito Penal simbólico prevalecem os 

efeitos latentes da norma penal sobre os manifestos, mostrando-se este modelo de 

normatividade, assim, ineficiente e contraproducente para a contenção dos novos riscos 

sociais, visto que, em lugar de uma efetiva tutela a bens jurídicos, a incriminação somente 

produzirá uma ilusão ou uma dissimulação, tendo em vista que não será ―possível confiar 

naquilo que a norma publicamente proclama‖
498

. Portanto, o produto legislativo de uma lei 

penal simbólica limita-se à função de transmitir à população que alguma coisa está sendo feita 

para o enfrentamento da questão, passando-se a impressão de um legislador atento, sensível e 

que age rapidamente
499

 quando se depara com os riscos que perturbam os indivíduos
500

, sem 

que, contudo, haja compromisso com a instrumentalidade da manifestação parlamentar
501

. 

Nesse contexto, a criação de uma imagem ou de um símbolo positivos ao redor do 

tema tem o propósito de criar uma função manipulativa, de deslumbramento, com vistas a 

transmitir tranquilidade para a população
502

. Contudo, é de se rechaçar a conformidade 

jurídico-constitucional de leis penais meramente simbólicas, destituídas de real efetividade, na 

medida que uma regulação normativa assim arquitetada se mostra injusta, porquanto seria 

complacente com a escolha aleatória de uns poucos bodes expiatórios
503

, instrumentalizando-

os para a consecução prática do consenso geral acerca de um determinado assunto legislado. 

A violação à dignidade da pessoa humana perpetrada por incriminações simbólicas é, 

pois, gritante, uma vez que promovem a colocação do homem a serviço do Direito, ao 

                                                             
498 Ibidem. 
499 Entretanto, em que pese esse comportamento aparentemente ser positivo e depor favoravelmente ao legislador, ele revela 
precipitação e açodamento na criação da norma penal, o que certamente trará desconfiança quanto à idoneidade desta 
eficientemente enfrentar – e resolver – a questão. Nesse sentido, uma resposta legislativa desta natureza, isto é, contingente, 
caracteriza-se ―sempre que uma reforma repressiva seja introduzida sem suficiente e amplo debate público e participativo, 
sem consulta a técnicos responsáveis, respondendo demagogicamente a reclamos das agências de publicidade do sistema 
penal ou de grupos interessados que pegam de surpresa a ingenuidade das agências legislativas‖ (ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl, ob. cit., p. 240). Nesse sentido, RAÚL CERVINI adverte que no âmbito da criminalização primária ―a ansiedade 
conspira contra todo bom propósito‖ (Os processos de descriminalização, p. 218). 
500 ―En nuestro concreto ámbito, esta función simbólica o retórica de las normas penales se caracteriza por dar lugar, más que 
a la resolución directa del problema jurídico-penal (a la protección de bienes jurídicos), a la producción en la opinión pública 
de la impresión tranquilizadora de un legislador atento y decidido‖ (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 305). 
501 Quanto ao desprezo pelo caráter instrumental da norma penal simbólica, a doutrina de JUAREZ CIRINO DOS SANTOS: 
―Assim, o direito penal simbólico não teria função instrumental – ou seja, não existiria para ser efetivo –, mas teria função 
meramente política, através da criação de imagens ou de símbolos que atuariam na psicologia do povo, produzindo 
determinados efeitos úteis‖ (Política criminal: realidades e ilusões do discurso penal, p. 03). 
502 Relativamente a esse assunto, lançando um específico olhar sobre a tutela penal ambiental, a doutrina de WOLF PAUL: 

―Los símbolos jurídicos poseen – en este sentido – una función manipulativa. Crean deslumbramiento, tranquilidad e 
ilusiones. Éstos representan una ficticia realidad y estructuran una falsa conciencia forjadora igualmente de autoengaño. Los  
propios políticos, legisladores, jueces y funcionarios del Derecho ambiental no sólo son ‗productores‘, s ino también víctimas 
de sus interpretaciones simbólicas de la realidad ecológica. En su imperturbable creencia en las pretensiones normativas y las 
posibilidades instrumentales del Derecho ecológico sustituyen la real situación del Ser por la fictiva situación del Deber Ser‖ 
(Ob. cit., p. 122).      
503 ―Todo o direito penal simbólico é injusto, na medida em que se resigna à aplicação de punições ornamentais, sacrificando 
alguns infractores, escolhidos ao acaso, na ara do espetáculo judiciário, quiçá amplificado pela intervenção dos meios de 

comunicação social‖ (MENDES, Paulo de Sousa, ob. cit., p. 32).  
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contrário de elegerem o caminho em sentido inverso, que certamente se revela mais adequado 

em um Estado Democrático de Direito
504

. Ademais, essa opção político-criminal radicaliza 

pautas reivindicativas pertencentes a um funcionalismo-sistêmico exarcebado mais 

preocupado com o resguardo do sistema social que com a finalidade de proteger bens 

jurídicos
505

.    

Desse modo, o prejuízo aos princípios garantísticos de natureza penal e, em 

consequência, a desconformidade constitucional de leis penais simbólicas mostram-se 

presentes quando se constata que o ato legislativo essencialmente veicula declarações de 

princípio legislativas ou tem nítido caráter de apelo moral. Há, também, descompasso com a 

tarefa maior do Direito Penal de proteger bens jurídicos na hipótese de a norma penal exercer 

o papel de simples reação compensatória do legislador ou tiver a natureza de uma lei de 

compromisso
506

. Em todos esses casos, é de se inquinar a validade jurídica de tais produções 

legislativas, porque intencionam usar o Direito Penal com viés pedagógico
507

 e, por isso, 

                                                             
504 Para além dessa dimensão instrumentalizadora do indivíduo concretizada por leis penais simbólicas, utilizando-o como 
meio para atingir um fim, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI atenta para a questão do engano público por elas promovido, na 
medida que falsamente passam a mensagem de que irão tutelar bens jurídicos eficazmente: ―Es muy grosera la maniobra que 
tiende a producir un puro efecto político, que no puede ser de ninguna manera legitimado por la ciencia jurídico-penal 

apelando al pretendido Derecho penal simbólico ni a la justificación por vía de renormalización, que son ética y 
jurídicamente inadmisibles. Estas racionalizaciones son claramente inconstitucionales porque (a) usan a personas como 
medio para la obtención de fines y (b) valoran positivamente el embuste público (pretenden que la población crea falsamente 
que se tutelan sus bienes con eficacia‖ (La ciencia penal alemana y las exigencias político-criminales de América Latina, p. 
11). 
505 Avesso a uma versão sistêmico-funcional do Direito Penal, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI minudencia as 
consequências produzidas no âmbito penal pela adoção dessa corrente de pensamento: ―Quando este discurso passa para o 
plano jurídico-penal, a pena deixa de perseguir fins preventivo-gerais (admite-se que não evita que outros cometam delitos, 

mas isso não interessa), nem especiais (também se admite que não evita que o autor cometa novos delitos, e tampouco isto 
importa), tendo apenas o objetivo de garantir o consenso, isto é, de contribuir para o equilíbrio do sistema. Deste modo, ao 
mesmo que o discurso jurídico penal tributário da sociologia sistêmica afasta-se do homem, reduzido a um ‗subsistema‘, 
perdem-se todos os limites às garantias consideradas tradicionalmente como ‗liberais‘, tais como o bem jurídico, os 
requerimentos objetivos, etc., abrindo-se a possibilidade de se imporem penas a ações meramente imorais que não lesam 
nenhum bem jurídico alheio, de se outorgarem a relevância e a primazia a dados subjetivos de ânimo e de se defender um 
critério de pena meramente utilitário ou instrumental para o ‗sistema‘‖ (Em busca das penas perdidas, pp. 86-7). 
506 WINFRIED HASSEMER procede a um inventário crítico das espécies de leis penais simbólicas hoje existentes nos 
termos em que referido no corpo do texto: ―A doutrina já fornece uma classificação plausível das formas de manifestação da 

legislação simbólica em: a) declarações de princípio legislativas (exemplo: o aborto, entre a pretensão moral da mulher de 
determinar o fruto de seu ventre, por um lado, e a afirmação da proibição do homicídio, por outro); b) leis com caráter de 
apelo (moral) (exemplo: Direito penal ambiental, com o propósito de educar a sensibilidade ecológica das pessoas, através da 
edição de proibições enfáticas num lugar de destaque – o Código Penal); c) reações compensatórias do legislador: leis-álibi, 
leis de crise (exemplo: leis de combate ao terrorismo com a intenção de, pelo menos, acalmar o medo e a indignação do 
público); d) leis de compromisso (exemplo: normas genéricas de Direito penal que, embora nada resolvam, ainda assim dão 
testemunho de uma sólida coalizão do legislador em torno do objetivo de satisfazer uma necessidade de agir)‖ (Ob. cit., pp. 
213-4). 
507 WINFRIED HASSEMER manifesta-se contrariamente ao uso pedagógico da tutela penal ambiental. O autor argumenta 
que a utilização simbólica do Direito Penal desmoraliza o próprio Direito Penal, sustentando, coerentemente com essa linha 
de raciocínio, que esta normatividade ―não pode incutir, sorrateiramente, os efeitos sobre a consciência da população e ele 
também não pode instrumentalizar medidas pedagógicas aos singularmente envolvidos, ele deve estar livre de enganos‖ 
(Proteção ao meio ambiente por intermédio do Direito Penal, p. 229). É conhecida a oposição do autor, já citada no segundo 
capítulo do trabalho, ao Direito Penal Ambiental, sobretudo por considerá-lo meramente simbólico, como se extrai do texto a 
seguir: ―Em minha opinião, estamos perante um direito penal simbólico. O direito penal simbólico é  identificável através de 
duas características: por um lado, não serve para a proteção efetiva de bens jurídicos; por outro lado, obedece a propósitos de 

pura jactância da classe política. Esta suposta forma de garantir a proteção do ambiente, para além de custar pouco dinheiro 
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fortemente impregnado de tendências moralizantes
508

, em franca dissintonia com os princípios 

da exclusiva proteção a bens jurídicos, da ofensividade, da proporcionalidade, da 

culpabilidade e da dignidade da pessoa humana. 

Esse rosário de princípios essenciais impede que o alcance de finalidades preventivo-

gerais, como a motivação, a dissuasão e a manutenção das expectativas sociais em torno de 

certos valores prestigiados pela norma penal seja realizado sem qualquer limite dogmático-

jurídico ou político-criminal, transformando-se o Direito Penal em mero propagador e 

estimulador de uma moralidade específica, em contrariedade ao seu caráter instrumental de 

tutela de bens jurídicos. Na particular situação da tutela penal ambiental, certamente haverá 

mais custos que benefícios sociais, ferindo-se o princípio da subsidiariedade do Direito 

Penal
509

, caso se queira utilizá-la para promover ―uma consciência ecológica da coletividade‖, 

incumbindo-a ―de uma missão de pedagogia popular‖
510

, pois claramente se evidenciará que, 

no fundo, trata-se de legislação simbólica.  

A tutela penal ambiental em território brasileiro não se destacou por seguir orientação 

normativa diversa, visto que vários são os indícios de que as dezenas de incriminações 

trazidas pela Lei 9.605/98 não produziram os resultados desejados pelo legislador 

                                                                                                                                                                                              
ao Estado, apresenta ainda a vantagem de servir para acalmar contestações políticas‖ (A preservação do ambiente através do 
Direito Penal, p. 33). 
508 Caracterizando o Direito Penal ―como o ramo do Direito que tutela os valores mais essenciais, punindo as condutas mais 
graves do ponto de vista ético-social com as sanções mais pesadas, nomeadamente por uma desaprovação massiva de tais 
condutas, é natural que, de entre os bens essenciais, os mais essenciais só fiquem suficientemente protegidos com a tutela 
penal‖ (Ob. cit., p. 347), MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA assinala a prevenção geral como uma das 

finalidades da pena, advertindo, porém, que a busca desta finalidade não pode ser confundida com a exclusiva tutela da 
moral. Por essa razão, a autora realça que muitas ações socialmente danosas são também imorais, de maneira que o Direito 
Penal acaba, mercê de sua função de prevenção geral positiva, por prestigiar determinados valores e abrigar em seu seio a 
missão de orientação de comportamentos. Todavia, só neste sentido se pode falar em proteção, ainda que indireta, da moral, 
visto que ao Direito Penal cabe unicamente a punição de ―comportamentos externos socialmente danosos‖ (Idem, p. 360), 
devendo ser excluída a intervenção penal, em nosso modo de ver, para a mera produção de efeitos pedagógico-moralizantes, 
que em nada fortalecem a respeitável imagem do Direito Penal como normatividade orientadora de comportamentos. 
509 A respeito de como a relação custo/benefício social está ligada ao princípio da subsidiariedade do Direito Penal, a ponto 
de desautorizar intervenções penais que a desequilibrem, doutrina JUAREZ TAVARES: ―Por seu turno, o princípio da 

idoneidade impõe que o legislador só criminalize determinado comportamento após certificar-se, através de investigações 
empíricas, acerca de sua utilidade e eficácia para o alcance da proteção que objetive. Igualmente, nas alterações legislativas, 
com vistas ao aumento de pena ou ao rigorismo maior da repressão penal, que se verifique se efetivamente compensará tal 
exasperação em face dos custos sociais que ela representará, ou se vale a pena mover-se um procedimento criminal contra 
alguém que tenha causado um dano social de menor importância‖ (Ob. cit., pp. 82-3). Também segue essa linha doutrinária 
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA: ―Esta necessidade ou carência de tutela penal pode decompor-se no 
princípio da subsidiariedade – não existerem outros meios – jurídicos ou não – capazes de conferir, por si só (ou seja, sem 
necessidade do recurso à sanção penal), protecção adequada e suficiente ao bem digno de tutela, no princípio da adequação e 

eficácia – ser a tutela penal meio adequado, idóneo, eficaz, para a protecção do bem em causa e, ainda, numa comparação 
entre vantagens e desvantagens da intervenção penal, de tal modo que se possa afirmar que a criminalização não cria mais 
custos que benefícios‖ (Ob. cit., p. 220). 
510 HASSEMER, Winfried, Proteção ao meio ambiente por intermédio do Direito Penal, p. 214. Sob tal ponto de vista, 
LOUK HULSMAN considera como critério impeditivo da intervenção penal a penalização destinada a tornar dominante 
determinada concepção moral, sendo necessário que o comportamento descrito na incriminação seja socialmente nocivo. De 
acordo com o autor, ―o direito penal, até o momento, tem sido utilizado em larga escala, para resolver problemas morais. Mas 
ele não é instrumento apropriado para isto, considerando os custos elevados e o papel limitado que é conveniente atribuir ao 

Estado neste setor‖ (Descriminalização, p. 22).  
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constituinte, revelando-se esse diploma legal contraproducente e ineficiente, incapaz, 

portanto, de combater eficazmente as mais graves lesões ao bem jurídico-ambiental. Passar-

se-á, agora, a minudenciar as evidências que apontam para o caráter simbólico da tutela penal 

ambiental brasileira
511

. 

O primeiro aspecto a ser abordado consiste na inefetividade instrumental da tutela 

penal ambiental para alcançar suas funções manifestas, verificada na constatação de que os 

casos recrutados pelas agências executivas de controle social e encaminhados à apreciação do 

Poder Judiciário estão distantes de representarem importantes ofensas ao meio ambiente
512

, 

tratando-se, antes, de condutas de reduzida lesividade ambiental, praticadas por pessoas 

físicas, sequer havendo, nas poucas estatísticas a esse respeito, menção relevante ao 

processamento e julgamento de pessoas jurídicas, cuja atividade guarda maior potencial 

destrutivo dos recursos naturais
513

.  

Portanto, a colocação em prática da Lei 9.605/98 serviu para reforçar o argumento de 

que é deveras limitada a capacidade instrumental do Direito Penal para frear a crescente 

degradação ambiental, pois são invariavelmente apanhadas pelo sistema punitivo condutas de 

somenos importância, praticadas por pessoas alijadas das grandes decisões definidoras do 

relacionamento humano com a natureza, tudo contribuindo para que se afirme o caráter 

meramente pedagógico do diploma legal referido, e a prevalência que este confere às suas 

funções latentes.  

                                                             
511 Os indicadores que denunciam a faceta simbólica da tutela penal ambiental brasileira foram retirados da obra de HELENA 

REGINA LOBO DA COSTA (Ob. cit., pp. 140-52, passim). 
512 Como se extrai dos seguintes acórdãos proferidos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial n. 
1.223.132/PR, relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 5/6/2012; Habeas Corpus n. 128.566, 
relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 31/05/2011; Habeas Corpus n. 143.208, relator o 
Ministro JORGE MUSSI, julgado no dia 25 de maio de 2010. No âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a 
questão trazida por dois recursos de apelação também iluminam a discussão e reforçam o argumento utilizado no texto: a de 
número 0001255-86.2008, da comarca de Macatuba, relator o Desembargador RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO e a 
de número 0002674-53.2009.8.26.0642, da comarca de Ubatuba, relator o Desembargador WILSON BARREIRA. 
513 Acerca da inefetividade instrumental do Direito Penal Ambiental consubstanciada na punição de pessoas que causam 

mínima agressão ao meio ambiente e de sua correspondente natureza simbólica, a doutrina de BLANCA MENDOZA 
BUERGO: ―La crítica me parece especialmente certera no tanto por pensar que no sirveen absoluto, sino más que bien 
debido a que muchos de los grandes atentados medioambientales siguen quedando al margen de la intervención penal y ésta 
solo alcanza a infracciones de poca entidad o incluso, a veces, casi anecdóticas. Esto produce en muchos la impresión de que 
el recurso al Derecho penal en este terreno viene a cumplir, fundamentalmente, una función más simbólica que 
verdaderamente instrumental‖ (Ob. cit., pp. 686-7). Nesse sentido, também acentuando o caráter simbólico de uma legislação 
que se presta apenas para punir condutas inofensivas ao meio ambiente, deixando ao largo do âmbito punitivo uma série de 
comportamentos relevantes para a proteção do bem jurídico-ambiental, a doutrina de ANABELA MIRANDA RODRIGUES: 

―Fala-se, a este propósito, de um direito penal com uma função meramente simbólica (negativa), querendo com isto significar 
que se trata de um direito penal que, ao não ser aplicado pelos operadores do direito, não chega a ter vigência real: o direi to 
penal constitui-se em ideologia encobridora de uma realidade que revela comportamentos criminais numa camada social que 
está imunizada frente a esse mesmo direito penal. O Estado, através da norma penal, autoconfirma-se no seu poder coercitivo 
e encobre a sua falta de capacidade para dar solução a um conflito real‖ (Ob. cit., p. 949). Além disso, por estarem os maiores 
poluidores do meio ambiente amparados legalmente, a punição tenderá mesmo a recair sobre os mais débeis socialmente, 
acentuando a falta de instrumentalidade da tutela penal ambiental, de maneira que ―los sujetos que finalmente son 
condenados a penas pecuniarias o privativas de libertad son aquéllos que pertenecen a un nivel social bajo y que cuentan con 

un escaso poder de decisión‖ (MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian, ob. cit., p. 518). 
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Outro indicativo de que a tutela penal ambiental brasileira é simbólica está relacionado 

à sua incapacidade estrutural para produzir efeitos instrumentais, diante do imenso programa 

criminalizador nela estatuído, fruto da equivocada crença de que a ampliação desarrazoada do 

Direito Penal e o recurso à ameaça da pena seriam suficientes para equacionar os problemas 

ambientais sentidos nas sociedades pós-industriais, dificultando-se, assim, a realização 

satisfatória de uma política criminal voltada a atos verdadeiramente nocivos ao meio 

ambiente.  

Uma criminalização em massa como a realizada em território nacional é fator decisivo 

para a perda de credibilidade na eficácia do Direito Penal. Não há como deixar de reconhecer 

que são pífias as vantagens preventivas de um tal modelo de política criminal, ao mesmo 

tempo expansivo e inefetivo, porque ele subtrai o caráter motivador da sanção penal ao 

projetar a imagem de que – já que pouquíssimas condutas são punidas –  tudo é permitido, 

forjando na população o sentimento de que o processo de seleção por parte das agências 

executivas é mais um jogo de sorte/azar que propriamente o resultado de um obrar criminoso.  

Além disso, a Lei 9.605/98 padece de uma série de imperfeições, técnicas e 

redacionais
514

, que torna assaz dificultosa sua aplicação prática, como a criação de tipos 

penais demasiadamente abertos
515

, a elevação do dano culposo à categoria de infração penal, a 

transformação de uma série de ilícitos administrativos em crimes de mera desobediência, a 

infeliz e lacônica previsão da incriminação de pessoas jurídicas, a desproporcionalidade entre 

conduta e pena detectada em alguns tipos penais dentre outros
516

. 

                                                             
514 Como, por exemplo, o equívoco existente no artigo 30, que, incorrendo em evidente pleonasmo, fala na punição de quem 
exporta para o exterior.   
515 Nesse aspecto, ao discorrer sobre a incompatibilidade do artigo 68 da Lei 9.605/98 com o princípio da legalidade, JOSÉ 
DANILO TAVARES LOBATO aduz o seguinte: ―Em realidade, no tocante ao citado tipo penal, o legislador brasileiro 
pouco divergiu do legislador nacional-socialista que, como recordam Hassemer e Kargl, com o direito de ocupação, 
proclamou a punição conforme a analogia e o são sentimento do povo. A sociedade brasileira, pelo contrário, talvez em 

função dos novos tempos e de uma renovada comoção social punitiva, sanciona criminalmente aqueles que violam 
‗obrigação de relevante interesse ambiental‘‖ (Ob. cit., p. 70). O autor faz reparos, também, por uma série de razões 
dogmáticas, aos artigos 56, 42, 49, 68 da Lei 9.605/98 (Idem, p. 134), além de sustentar, em tom político-criminal, o 
desacerto das criminalizações relativas aos artigos 29, 30, 31, 34, 39, 44, 50-A, 51, 52, 55, 60, 46 do mesmo diploma legal 
(Idem, pp. 128-131, passim).  
516 De acordo com a lição de HELENA REGINA LOBO DA COSTA, assim que promulgada a lei brasileira dos crimes 
ambientais, ―já surgiram trabalhos destacando as inúmeras falhas técnicas, desde a criação de uma posição de garante além 
dos limites da legitimidade, até o estabelecimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica, passando por tipos penais 

incompreensíveis e formas culposas inconcebíveis. Não surpreende não terem sido estabelecidos, doutrinária e 
jurisprudencialmente, rumos seguros para a aplicação da Lei dos Crimes Ambientais até hoje, dada a perplexidade gerada por 
sua redação‖ (Ob. cit., p. 144), o que põe em evidência a incapacidade da Lei 9.605/98 de produzir efeitos instrumentais. 
Quanto a esse aspecto, MIGUEL REALE JÚNIOR assumiu posição de vanguarda no cenário jurídico-brasileiro, sendo um 
dos mais ácidos críticos da Lei 9.605/98. A oposição vigorosa do autor em relação à tutela penal ambiental brasileira pode ser 
ilustrada pelo texto que se segue: ―A ausência de critérios na tipificação dos crimes e na cominação das penas compromete 
por inteiro a legislação penal ambiental, em má hora trazida pela Lei 9.605/98, com a elevação de condutas insignificantes à 
categoria de crimes, em uma expansão de cunho meramente simbólico, instrumentalizando-se o Direito Penal, afastando-o 

dos pressupostos de dignidade e merecimento de pena das condutas incriminadas, ao mesmo tempo em que 
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Outrossim, as circunstâncias que envolveram a criação da Lei 9.605/98 denunciam seu 

caráter simbólico
517

, visto que a emergência desta norma penal se deveu à forte comoção 

popular, provocada por um incêndio de grande magnitude ocorrido em janeiro de 1998, 

responsável pela devastação de significativa área pertencente ao Estado de Roraima. 

Pressionado tanto interna como externamente por esse acontecimento, o governo à época 

prontificou-se em acelerar a tramitação do projeto de lei que tratava da criminalização 

ambiental, pedindo urgência em sua aprovação, demonstrando, assim, agilidade para a 

resolução do problema
518

. 

Todavia, o recurso ao Direito Penal como estratégia política negligencia a séria 

discussão que deve existir sobre seu uso e as reais possibilidades que esta normatividade tem 

de solucionar o assunto legislado, pondo em evidência o viés simbólico que advirá do produto 

legislativo assim criado. No caso brasileiro, a forte pressão da opinião pública que existia para 

que o problema fosse resolvido, a aproximação do período eleitoral para a escolha do 

Presidente da República e o açodamento da aprovação parlamentar tornam lícito inferir a 

natureza simbólica da norma penal ambiental aqui promulgada. 

O componente de engano contido na norma penal brasileira é o elemento que completa 

a análise sobre a ineficiência da espécie legislativa de que vimos tratando
519

. Nele, agudiza-se 

o aspecto ilusório da norma penal com vistas à solução real do problema, acentuando-se a 

prevalência das funções latentes sobre as manifestas, pois ela visa, sobretudo, expressar 

prontidão e atenção do legislador, como aconteceu em solo brasileiro, de acordo com as 

circunstâncias apontadas. Esse quadro jurídico-normativo confere tranquilidade à população, 

que se sente reconfortada com a providência parlamentar, e retira a responsabilidade daqueles 

                                                                                                                                                                                              
contraditoriamente concede tratamento benéfico a comportamentos gravemente lesivos ao meio ambiente‖ (Meio Ambiente e 
Direito Penal Brasileiro, p. 81). 
517 Quanto às circunstâncias de criação da norma, HELENA REGINA LOBO DA COSTA enumera as seguintes situações 

como sinalizadoras de uma produção legislativa simbólica: ―pressão pública, especialmente após escândalos bastante 
divulgados pela mídia; situações de crise ou apresentadas como tal; interesses eleitorais e proximidade com eleições. Nessas 
hipóteses, o legislador (ou o Poder Executivo) busca dar uma resposta ao mesmo tempo rápida e que deixe transparecer o 
máximo de seriedade no trato da questão. A lei penal surge, pois, como demonstração de prontidão, capacidade de ação e 
presteza, transmitindo a mensagem de ‗resolução‘ da situação problemática‖ (Ob. cit., p. 120).  
518 ―Passando às circunstâncias de criação da norma, importa recordar que, em janeiro de 1998, a imprensa brasileira 
começou a noticiar a ocorrência de um incêndio no Estado de Roraima. O incêndio alcançou dimensões enormes, ganhou a 
atenção da imprensa internacional e provocou grande desgaste no Governo Federal. Ademais, o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais divulgou no final de janeiro dados de desmatamento da Amazônia em 1995 e 1996, destacando que, em 
1995, o desmatamento foi recorde – dado que também foi amplamente divulgado pela imprensa. O período eleitoral se 
aproximava – o primeiro turno das eleições realizar-se-ia no começo de outubro – e foi solicitada, pelo Presidente da 
República, urgência na votação da Lei de Crimes Ambientais, cujo projeto já estava em tramitação‖ (Idem, p. 145). 
519 Sobre esse aspecto, a doutrina de HELENA REGINA LOBO DA COSTA: ―Um bom indício da presença do engano é o 
fato de a regulação efetiva do problema ter um alto custo, seja ele político ou econômico, ainda que só para alguns grupos, 
sendo mais interessante, para o legislador, ‗regular‘ simbolicamente pela via do direito penal. Também as já mencionadas 
tentativas de demonstrar prontidão, capacidade de ação e presteza do legislador, sem a correspondente preocupação em 

averiguar se o direito penal tem aptidão para atuar na matéria e de que forma indicam a existência do engano‖ (Idem, p. 123).  



167 
 

a quem legalmente se atribui o dever de resolver a questão regulada, constituindo via menos 

custosa em termos político-econômicos, em uma encenação nefasta para o sucesso da 

preservação ambiental. 

O conjunto dessas considerações converge para a conclusão segundo a qual a 

incapacidade estrutural do Direito Penal do Ambiente e o componente ilusório nele contido de 

que seus dispositivos solucionarão o problema da degradação ambiental, somados à ausência 

de uma política ambiental responsável correlata a essa normatividade, põem em relevo um 

efeito perverso: a manutenção das coisas do jeito como estão, uma vez que, diante desse 

quadro jurídico-penal dilargado, muito provavelmente não haverá preocupação em se adotar 

medidas extrapenais para o trato do assunto, tais como, exemplificativamente, ―tematizar as 

formas de produção e de consumo, incentivar certificações ambientais, o estabelecimento de 

programas de compliance ambiental nas empresas, o desenvolvimento de seguros ambientais, 

a conscientização dos consumidores e a consolidação de variáveis ambientais como um 

diferencial do produto‖
520

. 

 

 

4.6. Reforço a outros instrumentos de tutela do meio ambiente 

 

A atenção ao modesto e limitado papel do Direito Penal na tutela do meio ambiente, o 

uso indiscriminado desta normatividade para tutelar funções e condutas próprias do Direito 

Administrativo, desvirtuando-o da missão de proteger os bens jurídicos mais importantes ao 

convívio social, e os efeitos meramente simbólicos obtidos com uma legislação penal em que 

prevalecem as funções latentes sobre as manifestas são fatores que animam a discussão acerca 

do refinamento da tutela penal ambiental. A irracionalidade verificada nas práticas punitivas e 

a inflação penal decorrente de uma ampla criminalização de condutas atentatórias ao meio 

ambiente sem dignidade penal são dados concretos que legitimam esse projeto de contração 

do Direito Penal.  

                                                             
520 Conforme leciona HELENA REGINA LOBO DA COSTA, ―sob seu verniz estigmatizador, a tutela penal consiste, em 
grande parte, em uma velada manutenção do status quo econômico, político e social no que se refere às atitudes em face do 

meio ambiente‖ (Ibidem). Quanto a esse aspecto, WINFRIED HASSEMER também aponta para a necessidade de se confiar 
menos no Direito Penal e se investir mais em políticas ambientais: ―Deve se impor uma política ambiental a longo prazo, mas 
também com relação à esfera em que são tomadas decisões relevantes ao meio ambiente: sobre o mercado. Impostos 
ecológicos para a proteção do meio ambiente ou eventualmente uma política de emissão de créditos (emissão de trading) 
podem ser desigualmente mais graves para proteção do meio ambiente do que o necessário Direito Penal Ambiental 
deficitário. Uma política de meio ambiente de tal natureza exige inovações tecnológicas e econômicas. Para essas há, por 
enquanto, pouco estímulo, enquanto nós nos acalmamos com o fato de que teríamos solucionado os nossos problemas 
ambientais por intermédio de um Direito Penal severo‖ (Proteção ao meio ambiente por intermédio do Direito Penal, p. 

233).  
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Como se está a refletir sobre profundas e globais considerações acerca da capacidade 

de atuação do sistema penal, deslegitimando-o, em grande medida, nos termos em que hoje é 

concretizada a tutela penal ambiental, e reservando-o somente às mais significativas ofensas 

ao bem jurídico-ambiental, é de se ressaltar a existência de uma ferramenta político-criminal 

indispensável para o alcance de um Direito Penal Ambiental mínimo: a descriminalização
521

, 

através da qual será possível eliminar uma série de incriminações hoje existentes
522

.  

A incriminação de condutas destituídas de ofensividade, o rechaço à 

Administrativização do Direito Penal e a reprovável criação de leis penais destinadas à mera 

produção de efeitos simbólicos colocam em evidência, para além do princípio da ultima ratio 

e a correlata necessidade de adoção de mandados de descriminalização, a imperiosidade de se 

deslocar para o âmbito de outras normatividades a censura de comportamentos hoje confiados 

ao sistema punitivo, realçando-se, assim, instrumentos outros de tutela do meio ambiente
523

.      

                                                             
521 Essa atitude de contestação ao sistema punitivo pode tanto ser feita pelo legislador como judicialmente, conforme explica 
LOUK HULSMAN: ―Entendo por ‗descriminalização‘ o ato e a atividade pelos quais um comportamento em relação ao qual 
o sistema punitivo tem competência para aplicar sanções é colocado fora da competência desse sistema. Assim, a 
descriminalização pode ser realizada através de um ato legislativo ou de ato interpretativo (do juiz)‖ (Ob. cit., p. 07). 
522 Como refere LOLA ANIYAR DE CASTRO, ―falar de descriminalização é colocar em jogo uma consideração analítica, 
profunda e global do sistema penal. Ou seja, de sua utilidade, de sua capacidade, de seus fins e funções‖  (Ob. cit., p. 09). A 

esse respeito, pertinente a transcrição da lição de JORGE DE FIGUEIREDO DIAS: ―A restrição da função do direito penal à 
tutela de bens jurídico-penais, por uma lado, e o caráter subsidiário desta tutela em sintonia com o princípio da necessidade, 
por outro, conduzem à justificação de uma proposição político-criminal fundamental: a de que, para um eficaz domínio do 
fenômeno do crime dentro de cotas socialmente suportáveis, o Estado e o seu aparelho formalizado de controle do crime 
devem intervir o menos possível; e devem intervir só na precisa medida requerida pelo asseguramento das condições 
essenciais de funcionamento da sociedade‖ (O Comportamento criminal e a sua definição: o conceito material de crime, p. 
81). JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, por sua vez, advoga a descriminalização de normas penais simbólicas: ―A 
descriminalização é indicada nas hipóteses do direito penal simbólico, especialmente em crimes ecológicos e tributários, 

substituídos por ilícitos administrativos e civis dotados de superior eficácia instrumental e social (A criminologia crítica e a 
reforma da legislação penal, p. 08). 
523 Registre-se a notícia de que outros países, em tempos pretéritos, promoveram alterações significativas em suas legislações 
penais por meio de reformas orgânicas com vistas a reduzir o círculo de proteção jurídico-penal, transformando uma série de 
pequenos ilícitos penais em ilícitos administrativos, como demonstra o exemplo italiano, citado por LUIZ LUISI: ―Na Itália o 
esforço de deflação penal começa em 1967 com a Lei n. 317 de 03 de maio, prossegue com as Leis n. 950 de 09 de outubro 
de 1967 e Lei n. 706 de 24 de dezembro de 1965, culminando com a Lei n. 689 de 1981, que revogou as leis anteriores. Esta 
lei, - a de n. 689 determinou a transformação dos pequenos delitos em infrações administrativas‖ (Ob. cit., p. 44). Mais 
importante que isso foi, na opinião do autor referido, o estabelecimento de critérios para a elaboração de leis penais: ―Mas 

além dessa desinflação penal através da transformação desses irrelevantes ilícitos penais em ilícitos administrativos, se 
realizou algo importantíssimo na Itália, ou seja, se estabeleceram os critérios que devem orientar o legislador para que 
elabore tipos penais. Este instrumento de disciplina, de orientação do legislador penal foi elaborado por uma série de jovens e 
talentosos juristas, salientando-se, dentre eles os professores Francesco Palazzo, da Universidade de Florença e Emilio 
Dolcini, da Universidade de Milão. Estas normas foram formalizadas através de circulares do Conselho de Ministro. A 
primeira datada de 19 de dezembro de 1983 se chama ‗critéri orientativi per la scelta fra sanzione penale e sanzione 
amministrative‘. É datada de 05 de fevereiro de 1986. Fixa critérios orientadores para a escolha entre delitos e contravenções 
e para a elaboração de tipos penais. Os critérios recomendados para a elaboração de novos tipos penais, segundo as circulares 

referidas, são o da proporção e da necessidade. Em primeiro lugar para que se possa elaborar um tipo penal, dispõe as 
circulares mencionadas, - é necessário que o fato que se pretende criminalizar atinja a valores fundamentais, valores básicos 
do convívio social, e que a ofensa a esses valores, a esses bens jurídicos, seja de efetiva e real gravidade. E por outro lado, é 
indispensável que não haja outro meio, no ordenamento jurídico capaz de prevenir e reprimir tais fatos com a mesma eficácia 
da sanção penal‖ (Idem, p. 45). LUIGI FERRAJOLI também faz menção a esse processo de descriminalização ocorrido em 
território italiano: ―A intervenção reformadora mais orgânica e importante veio, no entanto, de acordo com uma análoga Lei 
alemã de 24.05.1968, com a Lei 689, de 24.11.1981, que, de um lado, estendeu a despenalização, ainda que com numerosas 
exceções (art. 34), a todos os crimes – inclusive os delitos – punidos apenas com a pena pecuniária (art. 32), e do outro, 

introduziu uma disciplina geral diversa para os delitos despenalizados de todos os ilícitos administrativos (com exclusão 
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Nesse aspecto, a ênfase deve ser conferida ao Direito Administrativo, normatividade 

tradicionalmente ligada à tutela jurídico-ambiental e que detém condições efetivas de 

combater agressões prejudiciais ao meio ambiente, inclusive as praticadas por pessoas 

jurídicas, evitando-se, com isso, a transformação do Direito Penal em uma normatividade 

voltada à gestão e ao controle de riscos globais. Portanto, a tarefa inadiável de se impedir a 

erosão do princípio da intervenção mínima e a perturbação insuportável ao princípio 

fundamental da liberdade impulsiona o trabalho de se revigorar o braço sancionador do 

Direito Administrativo
524

, impedindo-se, por um lado, espaços vazios de regulação jurídica, e 

permitindo-se, por outro, a descriminalização de condutas de importância reduzida que hoje 

pertinem ao Direito Penal
525

. 

Essa proposta de depurar a tutela penal ambiental não provocará uma sub-proteção 

relativamente ao atuar estatal, deixando os indivíduos reféns de um poder punitivo 

descontrolado, porque parte-se do pressuposto de que também no procedimento 

administrativo deve haver respeito às garantias impeditivas do arbítrio estatal, à semelhança 

do que ocorre na persecução penal
526

. Tal pensamento guarda coerência com a eleição do 

Estado Democrático de Direito como modelo fundamental de organização política por parte 

do legislador constituinte, cujo conteúdo essencial determina que a aplicação de sanções – 

penal ou administrativa – deve passar por um crivo de racionalidade representado por 

princípios éticos limitadores do exercício do poder estatal
527

, haja vista a severa mácula que 

seus efeitos projetam na esfera de direitos dos indivíduos
528

.      

                                                                                                                                                                                              
daqueles disciplinários), estendendo a estes algumas garantias penais (legalidade, culpabilidade e causa de justificação) e 
tornando impugnáveis as sanções perante o juiz ordinário‖ (Ob. cit., p. 660). 
524 O legislador português parece ter adotado essa linha de compreensão, como se depreende do segundo parágrafo do 
Decreto-Lei 433/82, responsável pela regulamentação das contra-ordenações: ―Também o novo Código Penal, ao optar por 
uma política equilibrada da descriminalização, deixa aberto um vasto campo ao direito de ordenação social naquelas áreas em 
que as condutas, apesar de socialmente intoleráveis, não atingem a dignidade penal. Mas são, sobretudo, as necessárias 
reformas em domínios como as práticas restritivas da concorrência, as infracções contra a economia nacional e o ambiente, 
bem como a protecção dos consumidores, que tornam o regime das contra-ordenações verdadeiramente imprescindível.  

Só ele, com efeito, viabilizará uma política criminal racional, permitindo diferenciar entre os tipos de infracções e os 
respectivos arsenais de reacções‖. 
525 Nesse sentido, a doutrina de FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO: ―O recurso às soluções facultadas pelo 
Direito de Mera Ordenação Social revelou-se uma alternativa idónea à criminalização de condutas e permitiu uma selecção 
mais racional do âmbito da intervenção do Direito Penal. Por outro lado, e uma vez mais dando cumprimento ao propósito 
liberal de subsidiariedade da intervenção penal, a articulação entre o Direito Penal e o Direito de Mera Ordenação Social 
criou condições para uma descriminalização prudente, sem o perigo de surgirem abruptamente vazios de tutela jurídica‖ (O 
ilícito de mera ordenação social e a erosão do princípio da subsidiariedade, p. 213).  
526 Em território brasileiro, exemplificativamente, podem ser enumerados como princípios constitucionais limitadores tanto 
do exercício do poder punitivo em âmbito penal como em terreno administrativo a legalidade (artigo 5º, II; artigo 37), o 
contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV), e a proporcionalidade, esta extraída implicitamente do texto 
constitucional.   
527 MIGUEL REALE JUNIOR, adepto da distinção quantitativa entre os ilícitos administrativo e penal, pondera que, mesmo 
sendo seu entendimento rejeitado e se considere haver entre as infrações diferenças ontológicas, ―reconhece-se que há de se 
observar os mesmos princípios ao impor o jus puniendi, seja no plano penal como no administrativo‖ (Ilícito administrativo e 
o jus puniendi geral, p. 95), construindo-se, assim, as bases de um jus puniendi geral. Para JOSÉ CEREZO MIR, defensor do 

entendimento de que não há diferença qualitativa entre o ilícito penal e o administrativo, os princípios garantísticos do 
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Por outro lado, o argumento comumente utilizado de que a manutenção da via penal é 

necessária para atingir efeitos preventivo-gerais, como a dissuasão ou a promoção de uma 

determinada educação moral, é inconsistente e desconstruído por dupla ordem de motivos: 

primeiro, porque a aplicação deficitária e desigual da norma penal, comum no Direito Penal 

Ambiental e denunciadora de seu aspecto simbólico, aponta já para sua escassa produção de 

efeitos preventivos, revelando-se a discussão, nesse ponto, estéril
529

; segundo, porque, na 

hipótese de deslocamento de um comportamento da esfera penal para outra normatividade, 

não há perda real de efeitos preventivos, pois estes manter-se-ão incólumes e serão 

produzidos pelo novo marco jurídico-regulatório
530

. Na particular situação do Direito 

Administrativo sancionador, muitas de suas sanções reforçam o raciocínio exposto, uma vez 

que muitas delas implicam afetação de direitos relevante
531

.  

Além da opção político-criminal anunciada a favor da descriminalização e da remissão 

de condutas ao Direito Administrativo sancionador, não se pode olvidar de instrumentos 

jurídicos extremamente relevantes para a tutela do bem jurídico-ambiental, como a ação civil 

pública e ação popular, protetoras do meio ambiente em uma perspectiva coletiva, bem como 

                                                                                                                                                                                              
Direito Penal, como a legalidade e seus consectários – como a proibição de retroatividade e o no bis in idem – e a 
culpabilidade devem ser estendidos aos ilícitos administrativos. Isso porque, de acordo com o autor, naquele país o problema 
maior decorrente do aumento da atividade administrativa não conduziu à hipertrofia do Direito Penal, ―senão ao 
desenvolvimento de um desmesurado poder sancionatório da Administração‖ (Ob. cit., p. 27). Assim, independentemente da 
posição teórica assumida quanto à distinção entre os ilícitos penal e administrativo, certo é que os princípios limitadores do 
jus puniendi – lato sensu – são aplicáveis tanto a uma como a outra normatividade. 
528 A questão relativa aos pormenores do Direito Administrativo sancionador, tais como a definição do ilícito administrativo e 
seus específicos elementos, a configuração da antijuridicidade e da culpabilidade do infrator, por fugir do escopo da presente 
investigação, não será aqui abordada. Sobre esse assunto, remete-se às obras de COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., pp. 
215 e ss. e de PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. Ob. cit., pp. 216 e ss. 
529 No Informe do Comitê Europeu sobre problemas da criminalidade, elaborado em 1980, esse ponto de vista foi usado 
como contraponto ao argumento favorável à manutenção da criminalização por razões preventivo-gerais: ―En algunos casos 
de decriminalización de una conducta que aún se considera indeseable, el problema de un efecto preventivo general reducido 
es bizantino, simplemente porque el efecto preventivo general de la criminalización resultó irrelevante. Este puede ser 
fundamentalmente el caso de los actos que rara vez se denuncian a la policía, se procesan o castigan‖ (Informe del comité 

europeo sobre problemas de la criminalidad, Decriminalizacion, p. 92). 
530 No Informe citado, essa questão foi abordada e chegou-se à conclusão de que, mesmo se houver a transferência da 
conduta do campo penal para o âmbito de outra normatividade, não há perda de efeitos preventivos, pois a reação alternativa 
à ameaça penal também terá aptidão para produzi-los: ―En algunos casos, cuando el control de la conducta criminalizada es 
asumida por otros sistemas de la ‗esfera legal‘ (por ejemplo: el sistema administrativo y el sistema de derecho civil), es de  
esperar que toda pérdida en el efecto preventivo general de una criminalización anterior se compense con el efecto preventivo 
general de las reacciones bajo los sistemas alternativos‖ (Ibidem, p. 92).  
531 ANABELA MIRANDA RODRIGUES acentua a pujança dos efeitos preventivos que podem advir da normatividade 

administrativa, especialmente em razão da natureza de suas sanções: ―Nem se duvida da eficácia dissuasiva destas sanções 
quando se tem em mente que existe, para além da coima, toda uma panóplia de sanções acessórias a que se pode recorrer e 
que, em certos casos, revestem uma particular severidade: a interdição de exercício de profissões ou actividades; a privação 
do direito a subsídios ou subvenções; a cassação de licenças ou autorizações ligadas ao exercício da actividade respectiva; a 
aprensão e a perda dos objectos utilizados na ocasião da inspecção; a perda de benefícios fiscais, de crédito, de 
financiamento, etc. Convém ainda lembrar que o direito sancionatório administrativo não tem qualquer dificuldade em aceitar 
a responsabilidade das pessoas colectivas e o seu sancionamento em conformidade‖ (Ob. cit., p. 953). Nesse aspecto, não há 
como negar a possibilidade de obtenção de efeitos preventivos em decorrência da previsão das sanções administrativas 

previstas no artigo 72 da Lei 9.605/98, que afetam de forma significativa o círculo de liberdade do infrator. 
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da adoção da responsabilidade objetiva do causador do dano ambiental
532

. Aliás, a obrigação 

de reparar o dano também figura no dispositivo constitucional atinente à matéria (artigo 225, 

§ 3º) como uma das modalidades de responsabilização do infrator ambiental, havendo, aqui 

também, possibilidade de punição de pessoas jurídicas. 

A predileção por outros instrumentos de tutela ao meio ambiente não se esgota na 

simples transferência de algumas condutas abrigadas no âmbito punitivo para o Direito 

Administrativo sancionador ou para o abrigo da tutela civil reparatória, descriminalizando-as 

à luz do princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Pressupõe, além disso, a adoção de 

uma estratégia efetiva e global, por meio de medidas que concretizem os ideais inerentes ao 

Direito Ambiental da prevenção e da precaução
533

, afastando-se tanto quanto possível da 

normatividade penal a realização desses princípios. Desse modo, a concretização de uma 

política ambiental desse tipo reclama medidas como ―investimento em educação e 

conscientização ambientais, a utilização de meios econômicos para coibir atividades nocivas e 

incentivar atividades ambientalmente sustentáveis, o desenvolvimento de políticas públicas 

coordenadas em todos os níveis da federação‖
534

. 

                                                             
532 A esse respeito, ver artigos 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e 5º, LXXIII, da Constituição Federal; 1º, I, da Lei 7.347/85; 14, § 1º, 
da Lei n. 6.938/81. 
533 Quanto a esses conceitos, a doutrina de TIAGO FENSTERSEIFER: ―Com relação ao princípio da prevenção, submerge a 
idéia de um conhecimento completo sobre os efeitos de determinada técnica e, em razão do potencial lesivo já diagnosticado, 
o comando normativo toma o rumo de evitar tais danos já conhecidos. (...) Já o princípio da precaução, no entanto, tem um 
horizonte mais abrangente, pois objetiva regular o uso de técnicas sob as quais não há um domínio seguro dos seus efeitos‖ 

(Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco jurídico-
constitucional do Estado Socioambiental de Direito, pp. 81-2). 
534 COSTA, Helena Regina Lobo da, ob. cit., p. 187. A autora considera relevante, ainda, ―o emprego de mais recursos nas 
atividades de fiscalização, a consideração dos impactos ambientais de forma nevrálgica nos projetos públicos, a certificação 
ambiental dos órgãos da administração direta e indireta etc.‖ (Ibidem). Nesse aspecto, DANI RUDNICKI e SALO DE 
CARVALHO têm posição semelhante à autora citada: ―Educação ambiental, incremento da fiscalização, reparação e 
indenização pelos danos causados e penalidades administrativas como as trazidas pela Lei nº 6.938/81(5) se — efetivamente 
— aplicadas podem substituir, com mais chances de garantir a conservação da natureza, a pena restritiva de liberdade, sanção 
clássica — e ultrapassada — do ordenamento penal‖ (Ob. cit., p. 15). A respeito do conteúdo das noções de educação e 

conscientização ambientais, GUILHERME JOSÉ PURVIN DE FIGUEIREDO ensina que, quanto à primeira, ela ―pode ser 
formal, isto é, aquela desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, ou não formal, 
consistente nas ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente‖ (Curso de Direito Ambiental, p. 75). Por sua vez, a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente consubstancia-se em um ―dever que pressupõe a realização de 
campanhas publicitárias e de exemplos que devem partir do próprio Poder Público. A conscientização pública pode e deve 
integrar o processo de educação ambiental, para que esta educação não consista em mera compilação de informações 
técnicas‖ (Ibidem). Numa perspectiva mais ampla, ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA cita outras formas de controle dos riscos 

sociais típicos das sociedades pós-industriais, incluídos os processos lesivos ao meio ambiente: ―El fundamento de todos los 
controles sociales sobre los mecanismos del mercado son los derechos a la información de la opinión pública, a través de la 
transparencia y penalización orientada al mercado, un Derecho civil punitivo, la incorporación de personas que deben 
descubrir los abusos y hacer públicos los resultados, una información completa del consumidor y un periodismo de 
investigación. Podría añadirse la creación de incentivos fiscales para la evitación de daños al medio ambiente (en su dinámica 
coste-beneficio), la inversión pública en proyectos I+D, la lucha contra la pobreza y la vigencia de los derechos humanos en 
los países pobres, controles de organismos supranacionales, medidas de carácter social, respecto a problemas reales, que se 
presentan en ámbitos de la seguridad ciudadana, igualdad, no discriminación, la reparación de las víctimas, y un largo 

etcétera‖ (Ob. cit., pp. 319-20).  
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Uma estratégia global de proteção ao meio ambiente não pode se esquecer da 

indispensável contribuição oferecida por instrumentos jurídicos internacionais, resultantes da 

união de esforços de Estados soberanos preocupados com os nefastos efeitos da degradação 

ambiental. De fato, como tais efeitos são difusos e atingem a todos indistintamente, uma 

política séria de enfrentamento do problema também exige disposição e colaboração dos 

demais países, principalmente dos que mais poluem, a fim de que seja produzida uma sinergia 

favorável – e necessária – para a solução efetiva do desenfreado consumo de recursos 

naturais
535

. 

Enfim, a complexidade estrutural-sistêmica ínsita ao problema da degradação 

ambiental e a multiplicidade de fatores políticos, econômicos e sociais nela envolvidos     

impõem temperamentos à expansão desmedida da intervenção penal nesse âmbito de 

regulação. É preciso, pois, que se reconheça a limitada capacidade de atuação do Direito 

Penal para a eficaz tutela do meio ambiente, reduzindo-o à censura das mais graves ofensas 

ambientais, e se desenvolvam políticas menos aflitivas e estigmatizantes, utilizando-se 

instrumentos e programas de atuação direcionados à prevenção do dano ambiental, a fim de 

que a liberdade dos indivíduos não seja perturbada de modo excessivo e intolerável
536

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
535 A respeito da importância do Direito Ambiental Internacional, a doutrina de GUILHERME JOSÉ PURVIN DE 
FIGUEIREDO: ―Considerando que a qualidade ambiental é um valor jurídico de natureza difusa, atingindo a todos de forma 
indeterminada, torna-se impossível limitar seu estudo ao âmbito de determinado território, ainda que de dimensões 
continentais, como é o caso do Brasil. (...) O Direito Internacional do Meio Ambiente – ou Direito Ambiental Internacional – 

busca conciliar interesses de diferentes nações em temas como a exploração dos recursos naturais, a preservação dos 
ecossistemas, a poluição dos mares e oceanos, o tráfico internacional de animais silvestres, a proteção do patrimônio cultural 
da humanidade etc.‖ (Ob. cit., p. 86). 
536 Para que não ocorra a tão indesejável utilização do Direito Penal para fazer frente a situações conjunturais ou novos 
problemas sociais, como adverte ALBERTO SILVA FRANCO: ―A máxima intervenção do Direito Penal importará, em 
suma, na utilização desse brutal e demolidor controle social formal para o atendimento de situações conjunturais ou para 
enfrentar novos problemas ao custo extremamente elevado de minimizar o direito de liberdade do cidadão frente ao poder 
repressivo do Estado. E isso não é desejável, nem tolerável, num Estado Democrático de Direito‖ (Do princípio da 

intervenção mínima ao princípio da máxima intervenção, pp. 186-7). 
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Conclusão 

 

Como se viu no curso do trabalho, o Direito Penal figura como uma das modalidades 

de controle social e constitui a mais grave resposta prevista no ordenamento jurídico para a 

censura de atos socialmente nocivos, de maneira que sua incidência necessita de especial 

justificação, a fim de que possa validamente incidir, uma vez que a articulação concreta dos 

dispositivos penais encerra significativa ofensa aos direitos fundamentais. Fixada essa 

premissa, entende-se que a intervenção penal ganha sentido e legitimidade, se destinada à 

tutela dos bens jurídicos mais valiosos à convivência harmônica e pacífica, devendo ser 

rechaçado, com isso, o uso funcional-sistêmico do Direito Penal, cujo único préstimo é o de 

estabelecer uma normatividade meramente formalista. 

Apesar da importância da proteção jurídico-penal para o desenvolvimento social, não 

se pode olvidar que seus efeitos se projetam desigualmente, isto é, a seleção realizada pelas 

agências executivas costuma recair sobre grupos determinados de indivíduos, normalmente 

pertencentes a setores vulneráveis da sociedade. Além disso, a força simbólica ostentada pela 

norma penal macula negativamente a imagem do indivíduo apanhado, reduzindo suas chances 

de interação social e nele produzindo um notório processo de estigmatização. 

Essas considerações convergem para a constatação de que o processo de 

criminalização primária de comportamentos é tarefa complexa e abrange mais de uma etapa. 

A primeira delas consiste na aferição da dignidade penal de um bem jurídico, que deve 

encontrar na Constituição Federal a referência material indispensável à conclusão desse 

primevo juízo; estabelece-se, assim, nítido interrelacionamento entre as noções de crime, bem 

jurídico e Constituição. Todavia, embora seja condição necessária, a dignidade penal de um 

bem jurídico é insuficiente para determinar o acerto de uma incriminação, impondo-se 

ponderações acerca da adequação da tutela penal para enfrentar o tema objeto de regulação. 

Se é certo que o legislador constituinte elevou o direito a um ambiente sadio e de 

qualidade ao nível maior do ordenamento jurídico interno (artigo 225), tornando de fácil 

detecção sua dignidade penal, também é exato afirmar que, à luz do princípio da ultima ratio, 

por mais relevante que seja o bem jurídico que se quer tutelar, é necessário estabelecer limites 

à intervenção penal na esfera de liberdade. Parte-se, aqui, para a etapa seguinte do processo 

legislativo de criação de normas penais, consubstanciado na rigorosa observância de 
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princípios limitadores do jus puniendi, tais como a proporcionalidade, a culpabilidade, a 

ofensividade, a dignidade da pessoa humana e, sobretudo, a mínima intervenção penal. 

Porém, antes de começar a análise desse segundo juízo do caminho legislativo 

incriminador, é pertinente enfatizar que a criminalização ambiental surge no contexto das 

incriminações típicas das sociedades pós-industriais, em que se verifica uma crescente 

sensação de insegurança e maiores demandas sociais por proteção aos novos riscos, 

alargando-se, assim, o espaço de atuação do Direito Penal, a fim de que este abrigue bens 

jurídicos cada vez mais elásticos e difusos, contrariando a tradicional feição negativa/liberal 

desta concepção, para assumir uma postura positiva/incriminadora. Trata-se, pois, de evidente 

processo de expansão do Direito Penal, fenômeno marcado pela sucessiva criação de normas 

penais vocacionadas a combater os riscos sociais produzidos pelas sociedades pós-industriais 

e por alimentar a esperança de que esta normatividade é capaz de contribuir eficazmente à 

solução dos problemas sociais contemporâneos, colocando-a, em muitos casos, como prima 

ratio.   

O realce conferido aos bens jurídico-coletivos jogou luz sobre a conveniência de se 

modernizar o Direito Penal, máxime diante da constatação de que sua clássica estrutura 

liberal, voltada precipuamente à tutela dos direitos fundamentais de primeira geração, seria 

inadequada para enfrentar as novas formas de criminalidade. Dois posicionamentos 

antagônicos rivalizaram-se acerca do tema: um, legitimando essa nova postura do Direito 

Penal, considerando-a indispensável em um Estado Social e Democrático de Direito; outro, 

criticando-a, como os representantes da Escola de Frankfurt, defensores de um Direito Penal 

liberal-clássico, cuja tônica é dada a bens jurídicos individuais.  

Todavia, a emergência das neocriminalizações, em particular a ambiental, não pode 

ignorar a missão da normatividade penal de tutelar bens jurídicos essenciais ao harmonioso 

convívio comunitário e a necessidade de estabelecer incriminações relacionadas a 

necessidades humanas, a fim de que se evite a fusão entre as noções de objeto da ação e bem 

jurídico e a adoção de um ecocentrismo puro desassociado de uma essencial referência 

antropológica, base material indispensável a um Direito Penal inserido no contexto político de 

um Estado Democrático de Direito. Com isso, impede-se, de um lado, o prestígio a teorias de 

cunho sistêmico-funcionalista, preocupadas exclusivamente com o asseguramento das 

expectativas sociais por meio da vigência das normas, e, por outro, interdita-se a tendência de 

habilitar o Direito Penal para a tutela de meras funções de controle e gestão de riscos sociais, 
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mais adequadamente protegidas por outras normatividades, como, por exemplo, o Direito 

Administrativo.  

O processo de expansão da normatividade penal deveu-se em grande parte ao atual 

prestígio conferido aos crimes de perigo abstrato, instrumento jurídico característico das 

novas criminalizações, porque se alega que com eles é possível antecipar as barreiras 

punitivas e impedir a efetiva lesão ao bem jurídico protegido. A intensa criação de 

incriminações assentadas nesta especial técnica de tutela do bem jurídico-penal serve 

sobretudo como equivalente material do nexo causal entre conduta e resultado, muitas vezes 

de difícil visualização à vista da complexidade organizativa das relações de responsabilidade 

hoje existentes e dos desenvolvimentos técnico-científicos, causadores de uma multiplicidade 

de fatores à afetação de um bem jurídico determinado. 

A estreita aproximação entre as normatividades penal e administrativa é também sinal 

revelador do modo como se articula a política criminal na atualidade. A dependência do 

complemento administrativo para a plena configuração da infração penal introduz as 

problemáticas pertinentes à Administrativização do Direito Penal e à subversão da clássica 

maneira de reagir do sistema punitivo: em vez de incidir repressiva e excepcionalmente, a 

sanção penal assume natureza preventiva e, em muitas hipóteses, constitui a solução primeira 

do conflito social. Além disso, essa formatação do Direito Penal faz com que o ilícito penal 

perca visibilidade, pois o processo intelectivo fundamental relativo à análise dos elementos de 

uma conduta criminosa competirá já não mais à autoridade judicial, senão à autoridade 

administrativa. 

Todavia, há uma série de problemas conexionados a essas e outras técnicas de tutela 

do bem jurídico-penal, em particular o ambiental. O desatendimento a princípios básicos do 

Direito Penal é evidente, quando se constata incriminações de meras desobediências e de 

condutas insignificantes, sem um conteúdo qualquer de ofensividade, de que constitui 

exemplo a figura dos delitos acumulativos; a remissão a uma pluralidade de fontes 

administrativas, responsável por transformar a legalidade em um princípio simplesmente 

formal; a confusão decorrente da inexistência de limites entre as normatividades penal e 

administrativa, como se não houvesse mais, ou fossem apagadas as fronteiras delimitadoras 

destes campos do ordenamento jurídico, punindo-se penalmente, assim, micro-agressões 

ambientais que se acomodariam bem melhor a um Direito Administrativo Sancionador; não se 

pode olvidar, nesse contexto, a contrariedade aos princípios da culpabilidade e da 
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personalidade das penas concretizada na consagração legislativa da punição criminal das 

pessoas jurídicas.  

Outro aspecto pertinente à discussão da criminalização ambiental é a denúncia a que 

ela se opõe de se tratar de um Direito Penal simbólico, entendido este como expressão de uma 

normatividade em que as funções latentes prevalecem sobre as manifestas, revelando sua falta 

de instrumentalidade e, portanto, sua ineficiência e seu aspecto contraprodutivo, para resolver 

eficazmente o assunto legislado. A norma penal simbólica é caracterizada, pois, por 

promessas que sabe não poder cumprir, sendo voltada, antes de tudo, para demonstrar atenção 

e sensibilidade do legislador, bem assim para apaziguar os ânimos inquietos dos indivíduos 

fragilizados com a crescente sensação de insegurança.   

Partindo-se do pressuposto de que (a) se está diante de problema sistêmico-estrutural, 

(b) de que muitas das atividades poluentes contam com um certificado de legalidade e (c) de 

que invariavelmente o processo de criminalização secundária recai sobre os mais débeis 

socialmente, cuja contribuição à degradação ambiental é tímida, rotineira e em grande medida 

atada a necessidades de sobrevivência, impute-se ao Direito Penal Ambiental a pecha de ser 

um tigre de papel, considerada a limitada contribuição que pode oferecer para refrear atos 

nocivos ao meio ambiente.  

Nesse contexto, a objetada funcionalização do Direito Penal visando ao atendimento 

das novas demandas sociais voltadas a garantir padrões ou standards mínimos de segurança 

violenta o princípio da intervenção mínima desta normatividade, uma vez que nela deposita 

uma fé desmedida e irracional de que poderá resolver eficazmente os problemas sociais 

típicos das sociedades pós-industriais. Nesse contexto, especificamente quanto à degradação 

ambiental, o quadro é agravado em decorrência da manutenção das coisas do jeito como 

estão, impedindo-se a concretização de uma política ambiental efetiva, visto que a 

incriminação tem o nefasto efeito de ocultar uma realidade tristemente marcada pelo uso 

descontrolado dos recursos naturais.  

Finalmente, é preciso pôr em movimento a marcha de contração do Direito Penal 

nesse campo, refinando a legislação penal ambiental para que sua atenção seja voltada 

unicamente aos mais graves menoscabos ambientais, promovendo-se, primeiro, uma ampla 

descriminalização de comportamentos e transferindo-os a outras normatividades, a fim de que 

se possa resgatar a racionalidade do sistema punitivo e a sua recondução a patamares 

razoáveis de atuação; segundo, e complementarmente ao uso dessa ferramenta político-
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criminal fundamental, torna-se indispensável a adoção de medidas estatais menos aflitivas e 

estigmatizantes, que contribuam com peso maior à proteção dos recursos naturais, 

concretizando-se uma séria, responsável e autêntica política ambiental, visando à observância 

dos princípios da precaução e da prevenção, inerentes ao Direito Ambiental, por intermédio 

de outros ramos do ordenamento jurídico e por políticas públicas e privadas comprometidas 

com a preservação ambiental.   
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