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PROTEÇÃO AMBIENTAL E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 

DIREITO AMBIENTAL 

 

Ovidio Ribeiro Neto 

 

 

RESUMO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 concedeu ao Ministério Público o poder-dever da proteção e 

da tutela do Direito Ambiental. Desempenhando o papel de patrono do direito ambiental, o 

Ministério Público desenvolve atividades em três áreas do direito: no administrativo, no civil 

e no penal. Ele averigua as funcionalidades administrativas dos órgãos que compõem a 

Administração Pública, contribuindo com a proteção do meio ambiente e a efetividade do 

Direito Ambiental, além de contribuir para o alcance da justiça, laborando como mandatário 

do coletivo, na abertura do Inquérito Civil e na proposição da Ação Civil Pública, e atuando 

de maneira repressiva e punitiva, por meio de Ação Penal Pública em defesa do Direito 

Ambiental. Os membros do Ministério Público estão aptos para atuar na proteção do meio 

ambiente, uma vez que possuem estrutura funcional independente e juristas de excelência para 

exercer o Direito nas situações pertinentes ao Direito Ambiental e suas vertentes. 

 

Palavras-chave: Ministério Público. Direito ambiental. Fiscal da lei.  

 

 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PUBLIC MINISTRY ACTION IN 

ENVIRONMENTAL LAW 

 

ABSTRACT 

 

The Federal Constitution of 1988 grants the Public Ministry the power-duty of protection and 

protection of Environmental Law. Playing the role of sponsoring environmental law, develop 

activities in three areas of law: administrative, civil and criminal. That said, the Public 

Prosecutor's Office ascertains how administrative functions of the bodies that make up a public 

administration, contributing to the protection of environmental law; Such as reaching to justice, 

working as a representative of the collective, in opening the Civil Inquiry and proposing the 

Public Civil Action; Acting in a repressive and punitive way, through Public Criminal Action in 

defense of Environmental Law. The members of the Public Prosecutor's Office are apt to act in 

the protection of the environment, since it has independent functional structure and Jurists of 

excellence in exercise or Director of situations relevant to Environmental Law and its aspects. 

 

Keywords: Public Ministry. Environmental Law. Law enforcement. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem como objetivo expor o ofício e a função do ente ministerial em 

relação ao Direito Ambiental, como parte fiscal e protetor desse bem essencial que é o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, elencado no art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

O Ministério Público, doravante chamado de MP, com fundamento constitucional, zela por 

aquilo que é inerente ao direito de todos os cidadãos, sendo apelidado pelos doutrinadores de 

“defensor do povo”. O MP é uma instituição independente que cuida da proteção das 

liberdades civis e democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos 

individuais e sociais indisponíveis, em especial o Direito Ambiental, que tem por base o 

artigo 127 e seguintes da nobre Constituição Federal no rol das funções essenciais à Justiça. 

O MP, com a sua autonomia funcional e administrativa assegurada pela força estatal, 

assim como a garantia da vitaliciedade, de inamovibilidade e de irredutibilidade de 

vencimentos semelhantes às dos integrantes da carreira da magistratura. Ele tem como uma de 

suas inúmeras funções institucionais, a de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, ele promove, a 

partir da promoção do inquérito civil e da ação civil pública, medidas necessárias à sua 

garantia para a proteção do patrimônio público, social e do meio ambiente, destacando sua 

atuação repressiva e punitiva sobre aqueles que atravessam os dizeres da norma legiferante. 

Ao exercer esta finalidade de atuante do direito ambiental, são laboradas atividades em três 

esferas do direito, a esfera do ramo administrativo, do civil e do penal. Dessa maneira, o MP 

fiscaliza as funções administrativas dos entes que fazem parte da Administração Pública 

(direta ou indiretamente) e que participam da defesa do meio ambiente, bem como auxilia no 

acesso à justiça, cooperando como eleito da coletividade, por meio de instrumentos do 

Inquérito Civil e da propositura da Ação Civil Pública. Desta forma, o MP é completamente 

apto para exercer a proteção do meio ambiente. 

Feita a presente elucidação do que será abordado neste trabalho de conclusão de 

curso, cabe tecer mais algumas considerações em relação à instituição do MP. Por meio de 

vários de seus recursos ou prerrogativas, as promotorias de justiça têm proporcionado maior 

proximidade com os anseios sociais de terem um melhor relacionamento interativo entre os 

agentes públicos e a população em geral. Nos dizeres da doutrina, é com essa necessidade que 

a instituição, responsável pelo acesso das classes dominadas à Justiça, atuará no aforamento 

de questões coletivas, envolvendo conflitos de classes e a mediação desses mesmos conflitos, 
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ela atuará também como órgão incumbido da criação e da aplicação do Direito, para a 

harmonização dos múltiplos antagonismos sociais, nos moldes da tecnologia do consenso.1  

Em relação às partes do trabalho relacionado ao Direito Ambiental, será dada grande 

ênfase para as Tutelas Ambiental e seus instrumentos, em especial para o Licenciamento 

Ambiental e para o trabalho praticado dentro das promotorias especializadas, assim como, os 

trabalhos realizados sobre a Tutela Civil, obviamente em conjunto com o estudo ambiental, 

com a objetivação e a prática da Ação Civil Pública e, não menos importante, o campo penal 

de toda essa conjuntura avaliada dentro dos limites consolidados para a pesquisa em um artigo 

cientifico, em nível de graduação, nos conformes da ABNT. 

 

2 NOÇÕES GERAIS DE DIREITO AMBIENTAL E O PAPEL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NA PROTEÇÃO AMBIENTAL  

 

Por meio de pesquisa lexical, segundo o Dicionário Aurélio, proteção significa 

amparo, auxílio.2 Destarte, incorporando à acepção de proteção, com o conteúdo de meio 

ambiente, o conceito supera esta denominação, visto que o dever de defender e de preservar 

não só é do Estado, mas também da coletividade. Isto nos remete ao conceito de interesse 

difuso, aquele que se situa no hiato entre o interesse público e o interesse privado. 

Tal prerrogativa do Direito Ambiental, de proteção ao meio ambiente, veio com a 

desarmonia ecológica originada pela progressiva modificação da natureza em favor ao ser 

humano, no entanto, ainda não há um alicerce ecológico que ande de mãos dadas com a 

evolução do homem, sem que o meio ambiente sofra consequências negativas a partir do 

crescimento desenfreado da sociedade atual. As ações antrópicas, que geram graves lesões ao 

meio ambiente, alimentando uma conscientização difusa, que impõe a preservação ambiental, 

posto que o homem passe a compreender que é necessária a manutenção do meio ambiente 

para o desenvolvimento das futuras gerações. 

A Constituição de 1988, nos dizeres do artigo 225 e seus parágrafos, positivou o 

anseio da conservação do meio ambiente ao expô-lo como um bem comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, atribuindo ao Estado e a sociedade em geral a sua 

preservação e a sua defesa. Precisamente, os parágrafos 2o e 3o do artigo 225 da Constituição 

Federal determinam a obrigação da reparação do dano ambiental, cumulando a prática de 

                                                           
1 GOULART, Marcelo Pedroso. O Ministério Público e a defesa do regime democrático e da ordem 

jurídica. XVII Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos São Paulo: Associação Paulista do Ministério Público, 

1989. p. 45. 
2 Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/protecao›. Acesso em: 11 Jul. 2017. 
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penalidade na área administrativa, civil e criminal, àqueles que lesarem ao meio ambiente em 

determinadas modalidades. 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente delimita, para fins do Direito 

Ambiental, a acepção jurídica de meio ambiente como o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida, em todas as suas formas. 

Em um modelo conceitual, Édis Miláre expõe que no meio ambiente, em relação ao 

aspecto jurídico, pode-se distinguir duas perspectivas principais: uma estrita e outra ampla. 

Numa visão estrita, segundo o autor, o meio ambiente nada mais é do que a expressão do 

patrimônio natural e suas relações com o ser vivo. Tal noção, é evidente, despreza tudo aquilo 

que não seja relacionado aos recursos naturais. Numa concepção ampla, que vai além dos 

limites estreitos fixados pela Ecologia, o meio ambiente abrange toda a natureza original e 

artificial, bem como os bens culturais correlatos. Ainda segundo o autor, temos aqui, então, 

um detalhamento do tema, de um lado com o meio ambiente natural, constituído pelo solo, 

pela água, pelo ar, pela fauna e pela flora, e, do outro, com o meio ambiente artificial, 

formado pelas edificações e equipamentos produzidos pelo homem, enfim, os assentamentos 

de natureza urbanística.3 

A apreensão estampada na Constituição de 1988 faz menção à importância 

substancial dada ao Direito Ambiental e à vinculação da responsabilidade por sua proteção. 

No caput do artigo 225, temos que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

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

Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

A não determinação dos sujeitos é um elemento crucial do entendimento 

constitucional, visto que a Constituição leva em seu arcabouço a expressão “todos”, 

garantindo de forma indeterminada o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. O 

objeto indivisível não delimita sua parcela de responsabilidade de maneira igual aos seus 

agentes, mas sim proporcional. A dualidade entre direito a destarte o direito a um meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, num aspecto de efemeridade, visto que o 

legislador já previu de antemão a dificuldade na prática de manter a tutela jurídica do bem 

ambiental de maneira linear.4 

                                                           
3 MILARÉ, Edis. Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 – reminiscências e Reflexões após dez anos de aplicação. 

. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p.202. 
4 BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 
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Rui Carvalho Piva afirma que no momento em que legislador estabelece o meio 

ambiente como bem de uso comum da sociedade e concede ao povo o direito de um ambiente 

ecologicamente equilibrado o inseri no ramo dos direitos transindividuais. O autor prossegue 

classificando o Direito Ambiental e o meio ambiente como um interesse difuso, expressando 

que seria impossível qualificar o número de pessoas que o detêm muito menos a conexão 

entre si da maneira específica.5 

Rodolfo Mancuso esclarece que o interesse é difuso, classifica-o como um interesse 

que alcança uma maior abrangência, que ultrapassa o interesse público e o geral social. 

Assim, ensina que, ao mesmo tempo em que o interesse público dirige-se ao cidadão, o 

interesse difuso faz referência ao homem.6 O ex-Promotor de Justiça Hugo Nigro Mazzilli 

explica que o interesse difuso é aquele que deriva de grupos que se congregam, de forma a ser 

menos provável determina-los e que raramente existirá algum vínculo entre seus membros.7 

Fundamentando-nos nos argumentos expostos até o momento, é perceptível que a 

Constituição ao demonstrar como interesse difuso o meio ambiente sadio e equilibrado, 

pontuou com excelência a quem reside tal responsabilidade. Fora isso, a Constituição ampliou 

a competência dos Estados e Municípios para que legislem convergentemente a respeito do 

Direito Ambiental, trazendo a amplitude jurídica necessária, pois, sendo o Brasil multicultural 

e diverso, as unidades da federação não teriam grandes vantagens se tivessem como base 

apenas uma leitura legislativa. 

Por consequência, seria vital estabelecer um tutor para o Direito Ambiental, precisa-

se de um ente com força pública perante a sociedade, que ostente estímulos e motivos para a 

defesa de um bem jurídico de alta complexidade. O MP é a instituição permanente e essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ele é o órgão mais adequado 

para atuar nas demandas ambientais, é um ente estatal dotado de independência funcional, 

com grande histórico na esfera penal da sociedade e de custos legis no âmbito civil. 

O MP é descrito no artigo 127 e seguintes da Constituição como uma instituição 

permanente de funções essenciais ao bom desenvolvimento da justiça, no qual deverá 

defender os interesses sociais indisponíveis, bem como manter a ordem jurídica e zelar pela 

ordem do regime democrático. Ele pode também ser definido como instituição permanente e 

                                                                                                                                                                                     
Artigo 225, caput. 
5 PIVA, Rui Carvalho. Bem Ambiental. São Paulo: Editora Max Limonad, 2000. p. 33. 
6 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos: conceitos e legitimação para agir. 2a.ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1991. p.63. 
7 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo – meio ambiente, consumidor e 

patrimônio cultural. 3.ed. São Paulo:  Editora Revista dos Tribunais, 1991. p. 114. 
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essencial à atividade jurisdicional, por meio de sua Lei Orgânica Nacional sobre a 

organização interna e instituições. 

Há um rol principiológico que orienta o MP, regidos pela Constituição Federal, são 

eles: a indivisibilidade, a independência funcional e a unidade. Dessa forma, a carta 

constitucional atestou-lhe autonomia administrativa e funcional, e restringiu o ingresso na 

carreira por meio de prova de concurso público, concedendo, assim, aos Promotores de 

Justiça garantias equiparadas às da Magistratura, tais como, irredutibilidade de vencimentos, 

inamovibilidade e vitaliciedade. 

 As obrigações, as garantias, os direitos, os deveres e as atividades arroladas ao MP, 

por meio da Constituição, projetaram o órgão, como expõe Paulo Cézar Carneiro, “no cenário 

nacional, como verdadeiro poder autônomo”, promovendo ações realizadas pela instituição 

que anteriormente eram consideradas atípicas, assim como, promovendo a “defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.8 

Odete Pinzetta explica que, 

 

[...] se a Constituição atribui ao poder público e a cada membro da 

coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente (…), mais 

ainda requer o compromisso do Promotor de Justiça, já que a mesma 

Constituição estabelece ser função institucional do Ministério Público a 

proteção em promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

ambiental .9 

 

Nota-se que a Constituição carrega a autonomia e a independência crucial para que 

os membros do MP exerçam seu papel de protetores. Outorgados por essa responsabilidade, o 

órgão, em território nacional, aprimorou-se com o advento de promotorias de proteção ao 

meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio histórico, atualmente “já temos promotores e 

promotorias especializadas na defesa do meio ambiente.10” 

As modalidades de proteção ambiental que são desempenhadas pelo MP serão os 

objetos desse trabalho, com destaque para a tríplice vertente de responsabilidade destacada no 

Direito Ambiental e na atuação do MP em relação ao administrativo, ao civil e ao penal. 

 

3  DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NO DIREITO AMBIENTAL 

 

                                                           
8 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. O Ministério Público no Processo Civil e Penal: Promotor Natural: 

atribuição e conflito. Rio de janeiro: Forense, 1989. p. 04. 
9 PINZETTA, Odete. Manual Básico do Promotor de Justiça do Meio Ambiente: atividade extrajudicial. 

Porto Alegre: Procuradoria-Geral de Justiça, 2003. p. 06. 
10 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo – meio ambiente, consumidor e 

patrimônio cultural. 3.ed.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991. p. 114. 
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A proteção exercida pelo MP, por meio dos atributos de Direito Administrativo na 

defesa da efetiva materialização do Direito Ambiental, preenche uma conduta importante para 

o amparo dos interesses coletivos e difusos. De fato, essa proteção administrativa não é 

desempenhada tão somente pelos membros do ministério, mas, também, por outras entidades 

do Poder Público. 

O poder-dever arraigado à Administração Pública é produzido por institutos com 

atribuição de competência para um efetivo desempenho e um amparo ao Direito Ambiental e 

aos seus bens jurídicos tutelados. Como diz Paulo Cézar Carneiro, na atual forma, os órgãos 

públicos ambientais se regulam como centros de competência para o exercício das funções 

coletivas e estatais.11 

Neste trabalho, optou-se por estudar determinados órgãos ambientais que já 

adquiriram uma função de grande relevância frente à sociedade, possibilitando, dessa forma, 

um melhor entendimento do tema abordado. Seguindo essa lógica, serão estudados o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA), bem como o MP Ambiental, para uma melhor ilustração, tendo em mente a 

pluralidade de órgãos presentes no meio administrativo para tais funções de amparo ao Direito 

Ambiental. 

 

3.1  DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) 

 

Segundo a Lei 6.938/1981 que versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e o 

artigo 3o inciso II do Decreto 99.274/1990 que regulamenta referida lei, o CONAMA – 

Conselho Nacional do Meio Ambiente foi criado para ser um órgão consultivo e deliberativo 

que constitui o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente). 

O CONAMA é um órgão colegiado de natureza normativa, deliberativa e consultiva 

do Ministério do Meio Ambiente, ele adquire responsabilidade tríplice: a de propor, de 

assessorar e de regulamentar as orientações das políticas públicas objetivando a preservação 

do meio ambiente. Cabe a ele também, a responsabilidade de deliberar sobre as regras 

compatíveis com a proteção do bem jurídico ambiental, do mesmo modo que desenvolver atos 

e efetivar atividades que estejam harmonizadas com o objetivo a que se pretende, ou seja, o 

objetivo de tutelar o meio ambiente. 

                                                           
11 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. O Ministério Público no Processo Civil e Penal: Promotor Natural: 

atribuição e conflito. Rio de janeiro: Forense, 1989. p.04. 
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De maneira simultânea, o novo texto do artigo 6o da Lei 6.938/1981, aportado pela 

Lei 8.028/1990, estabelece o CONAMA como uma entidade consultiva e deliberativa, com o 

objetivo de assessorar, estudar, e propor ao Conselho da Presidência, políticas governamentais 

a respeito de regulamentos e paradigmas viáveis com o meio ambiente, no âmbito do Direito 

Ambiental e deliberações na área de competência. 

Dessa maneira, o CONAMA se respalda em uma entidade de função elementar ao 

regular a execução da Política Nacional do Meio Ambiente, amparado na função jurisdicional 

por meio de suas atribuições. Paulo Afonso Machado ressalte que, a competência concedida 

ao CONAMA não é de caráter privativo, podendo, assim que possível, ser complementada 

pelos órgãos de competência dos municípios e dos estados.12 

 

3.2  DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE (IBAMA) 

 

No meio acadêmico e prático, alguns autores, como por exemplo, Vladmir Freitas, 

entendem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA como sendo uma instituição de personalidade jurídica pública, com função 

consultiva e investigativa, dentro dos padrões da Política Nacional do Meio Ambiente, com 

atividades de controle e de fiscalização.13 A competência regulamentar do IBAMA limita-se à 

expedição de normas relativas às atribuições que ela executa. Essa é a verdadeira essência do 

poder regulamentar por meio do qual a Administração cria os mecanismos de 

complementação das leis indispensáveis a sua efetiva aplicabilidade. 

É importante ressaltar que o IBAMA e o MP trabalham de forma conjunta para a 

proteção e o cumprimento dos efeitos jurídicos do Direito Ambiental, bem como o seu 

amparo, controle e a fiscalização. Recentemente, com a ocorrência de fatos lesivos ao meio 

ambiente, o IBAMA e o MP Federal responsabilizaram empresas por financiar o 

desmatamento na Amazônia, com as investigações foi revelado um esquema de cultivo em 

áreas que já haviam sido embargadas pelo IBAMA, atividade, portanto, ilegal. Para conter o 

avanço dessa prática, uma das principais medidas administrativas usadas pela fiscalização é o 

embargo da área ou da atividade para impedir a continuidade do dano ambiental. Além de 

punições administrativas, o MPF propôs na Justiça Federal uma ação civil pública para 

                                                           
12 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2002. 
13 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Administrativo e Meio Ambiente. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2001. 
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obrigar os infratores a repararem os danos ambientais,14 tema este que será estudado 

posteriormente. 

Dessa forma, avalia-se que tais pesquisas e estudos geram frutos no mundo real, 

exteriorizando a concepção ficta aplicada pela legislação de proteção ao meio ambiente e a 

materialização do Direito Ambiental, na tutela do bem jurídico demonstrado no artigo 225, 

caput da Constituição Federal. 

 

3.3 DO MINISTÉRIO PÚBLICO AMBIENTAL 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantia da coletividade 

prevista no art. 225 da Constituição Federal de 1988, refletindo a importância da preservação 

ambiental para as presentes e futuras gerações. É pela busca da aplicação deste preceito que o 

MP, instituição voltada à defesa da ordem jurídica e garantidor dos direitos fundamentais 

como o meio ambiente, atua.  

De tão amplo e abrangente que é o objeto, compete ao MP zelar por ele, já que se 

trata de direito difuso, pertencente a todos, inclusive as próximas gerações. As consequências 

de um crime ambiental podem prejudicar várias gerações, por isso, além de responsabilizar 

civil e criminalmente aqueles que degradam o meio ambiente, são cabíveis penalizações 

administrativas quando estas forem possíveis. Os membros do MP atuam na defesa do meio 

ambiente de ofício, por meio de projetos institucionais de relevância na área, ou mediante a 

provocação de algum órgão público ou até mesmo de qualquer cidadão, adotando as medidas 

preventivas e reparatórias necessárias. 

 

4 DO ÂMBITO CIVIL NO DIREITO AMBIENTAL 

 

4.1 DO INQUÉRITO CIVIL 

 

O ilustre ex-Promotor de Justiça Hugo Mazzilli expõe que a origem do inquérito civil 

está na Lei da Ação Civil Pública – Lei 7.347/1985 –, hoje agasalhada pela Constituição 

Federal e por outros diplomas legais como instrumento de tutela de direitos metaindividuais, 

inspirados no inquérito policial, como mecanismo investigatório para colheita de informações 

                                                           
14 Disponível em: < http://www.ibama.gov.br/noticias/58-2016/395-ibama-e-mpf-responsabilizam-empresas-por-

financiar-desmatamento-na-amazonia> Publicado: Sábado, 22 de Outubro de 2016, 09h21. Última atualização 

em Quinta, 18 de Maio de 2017, 17h52. 



12 
 

preparatórias relevantes para a iniciativa de atuação do MP.15 Continuando na reflexão de 

Mazzilli, esse procedimento é uma investigação prévia a cargo do MP, com a finalidade de 

obter a confirmação dos indícios para que a entidade ministerial tenha a possibilidade de 

realizar uma propositura de Ação Civil Pública, caso haja circunstância que a motive. 

O Conselho Nacional do MP, em sua Resolução 23, de 17 setembro de 2007, entende 

o Inquérito Civil como de natureza unilateral e facultativa, tendo sido instaurado para apurar o 

fato de que possa autorizar a tutela dos interesses ou dos direitos a um cargo do MP, nos 

termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições 

inerentes às suas funções institucionais, não como condição de procedibilidade para o 

ajuizamento das ações a cargo do MP, nem para a realização das demais medidas de sua 

atribuição própria.16 

No Direito Ambiental, Celso Antônio Pacheco Fiorillo entende que, em 

independente dos seus aspectos e das suas classificações, a proteção jurídica ao meio 

ambiente é uma só e ela tem sempre um único objetivo, o de proteger a vida e a qualidade da 

vida. É relevante a concepção de que o Direito Processual Civil, em sua maior parte, de 

natureza individual patrimonial, não dá o amparo necessário para a devida tutela ambiental, de 

maneira a enfatizar que o desfalque se dá em sua aplicação unitária. Já em conjunto com o 

ordenamento jurídico, a Constituição Federal e suas ações coletivas empreendem uma melhor 

perspectiva de reparação e, principalmente, de prevenção a lesões ambientais.17  

 

4.2  DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

A Ação Civil Pública configura-se como uma das espécies de ações coletivas 

previstas no ordenamento jurídico brasileiro para a tutela de direitos de interesse da 

coletividade. Ela se constitui como sendo um instrumento processual de índole constitucional, 

destinada à proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Entende-se por 

direitos difusos aqueles direitos transindividuais (indeterminação dos titulares), de natureza 

indivisível nos quais os titulares estão ligados entre si por circunstâncias de fato.18 

Nos dizeres de Hugo Nigro Mazzilli, 

 

                                                           
15 MAZZILLI, Hugo Nigro. O inquérito civil. 3. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008. 
16 Disponível em < http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/o-cnmp/apresentacao> Acesso em 12 de Julho de 

2017. 
17 FIORILLO, Celso Antonio Pachêco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003. 
18 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 21. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/o-cnmp/apresentacao
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[...] a rigor, sob o aspecto doutrinário, a ação civil pública é a ação não 

penal, proposta pelo Ministério Público.  É nítido de que os Promotores de 

Justiça têm legitimidade para entrar em juízo na proposição da ação civil 

pública, no entanto, surgem algumas dúvidas quanto a sua atuação.19 

 

Ainda no entendimento de Hugo Nigro Mazzilli, a Ação Civil Pública se presta para 

a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e, portanto, seria impraticável 

que cada legitimado, de maneira individual, entrasse com uma ação requerendo seus direitos 

(legitimação ordinária), pois poderia acarretar em decisões contraditórias. Sendo assim é 

possível que alguns legitimados possam ou devam substituir a coletividade (legitimação 

extraordinária). Tal tipo de legitimidade não precisa ser necessariamente constitucional. 

Então, ainda que a Carta Magna não a estabelecesse, essa legitimidade decorreria do art. 25, 

IV, b, da Lei nº 8.625/93, no qual se prescreve que: 

 

[...] além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei 

Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para a anulação ou 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à 

moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas 

administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que 

participem.20  

 

Tal norma não é contrariada por nenhum preceito constitucional. Pelo contrário, ela 

decorre do art. 129, III, do texto maior, além de estar em harmonia com todo o sistema de 

controle democrático previsto na Constituição de 1988, como admitiu expressamente o STJ, 

chegando a sumular o assunto (Súmula 329). 

Julienne Maciel explica que tal instrumento de defesa trata-se do instituto legal 

previsto no art. 129, III, da Constituição de 1988,21 de acordo com o qual, uma das funções 

institucionais do MP é a promoção da Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Por sua vez, o 

artigo se regulamenta na Lei 7.347/1985, tendo esta lei disciplinada de forma pormenorizada 

o procedimento relativo à Ação Civil Pública, ela é considerada a norma de maior relevância 

sobre o tema. 

Desde a sua criação até o momento atual, é notável a influência deste instituto na 

proteção do meio ambiente, na ordem econômica e na materialização do Direito Ambiental, 

inserido em diversas áreas. Rodrigo Padilha enfatiza o papel dos legitimados ativos, em 

                                                           
19 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros 

interesses difusos e coletivos. 12. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p.59. 
20 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros 

interesses difusos e coletivos. 12. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p.52. 
21 MACIEL, Julienne de Carvalho. Ação civil pública. In: Âmbito Jurídico. Rio Grande, XX, n. 158, mar 2017. 
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especial o do MP, que tem se mostrado essencial no combate preventivo e repressivo às ações 

danosas praticadas em face aos bens jurídicos tutelados pela ação civil pública.22  

No entanto, apesar de ser um instituto que, grosso modo, tem alcançado os objetivos 

a que se propôs, infelizmente, ele não tem sido totalmente eficiente para reprimir as práticas 

de novos atos danosos. Em muitos casos há uma condenação favorável ao bem tutelado, 

entretanto o processo não alcança o fim almejado, que é a reparação ou prevenção do dano, 

explica Julienne de Carvalho.23 

 

4.3 DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

O termo de ajustamento de conduta é um acordo que o MP celebra com o violador de 

determinado direito coletivo. Este instrumento tem por finalidade impedir a continuidade da 

situação de ilegalidade, reparar o dano ao direito coletivo e evitar a ação judicial. Isso ocorre, 

por exemplo, nos casos em que uma indústria polui o meio ambiente. Nesses casos, o MP 

pode propor que a indústria assuma um compromisso para deixar de poluir e reparar o dano já 

causado ao meio ambiente. Se ela não cumprir com seu compromisso, o MP pode executar o 

título executivo extrajudicial para que ocorra a efetivação das obrigações assumidas no 

acordo, entendimento este do CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público.  

O propósito do Termo de Ajustamento de Conduta de Compromisso é efetivar a 

reparação do dano, ao mesmo tempo em que ele estabelece que cesse a lesão ao meio 

ambiente. Esse termo pode ser elaborado na seara do Inquérito Civil Público. Geisa Mio 

interpreta o inquérito civil como um instrumento legal destinado a colher do causador do dano 

ao meio ambiente, entre outros interesses difusos e coletivos, um título executivo de 

obrigação do que deve ser feito ou não, mediante o qual, o responsável pelo dano assume o 

dever de adequar a sua conduta às exigências legais, sob a pena de sanções fixadas no próprio 

termo.24 

Por fim, Mazzilli , descreve com excelência o procedimento que deve ser adotado: de 

acordo com ele, em um primeiro momento (i) é tomado por termo um dos órgãos públicos 

legitimados à ação civil pública, (ii) nele não há concessões de direito material por parte do 

                                                           
22 PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Ed. Método, 2014. 
23 MACIEL, Julienne de Carvalho. Ação civil pública. In: Âmbito Jurídico. Rio Grande, XX, n. 158, mar 2017. 
24 De MIO, Geisa Paganini. FERREIRA FILHO, Edward. CAMPOS, José Roberto. O inquérito civil e o termo 

de ajustamento de conduta para resolução de Conflitos ambientais . In Revista de Direito Ambiental. Ano 10, 

nº 39, julho-setembro 2005, p. 92-101 apud SCALASSARA1, Lecir Maria. Conflitos ambientais: o acesso à 

justiça e os meios alternativos de solução de conflitos . Rev. Disc. Jur. Campo Mourão, v. 2, n. 2, jul./dez. 2006, 

p. 43. 
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órgão público legitimado, mas sim é por meio dele que o causador do dano assume obrigação 

de fazer ou não fazer, então ocorre a (iii) dispensa das testemunhas instrumentárias, para 

então (iv) dispensar a participação de advogados. (v) Não ocorre o colhimento nem a 

homologação em juízo, (vi) o órgão público legitimado pode tomar o compromisso de 

qualquer causador do dano, mesmo que este seja outro ente público, para isso (vii) é preciso 

prever, no próprio título, as cominações cabíveis, embora não necessariamente a imposição de 

uma multa. (vii) O título deve conter uma obrigação certa, quanto à sua existência, e 

determinada, quanto ao seu objeto, e ainda deve conter uma obrigação exigível. O 

compromisso assim obtido constitui o título executivo extrajudicial.25  

José Rubens Morato Leite resume, em poucas palavras, a importância do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), para ele, a sociedade de risco atual, urge instrumentos 

céleres para enfrentar os conflitos ambientais, sendo o termo de ajustamento um excelente 

elemento para evitar as lides demoradas e uma forma diferenciada de trazer os resultados 

práticos, considerando as novas exigências da crise ambiental.26 

 

5 DO ÂMBITO PENAL NO DIREITO AMBIENTAL 

 

A incumbência penal manifesta-se com a conjuntura de uma atuação omissiva ou 

comissiva que, ao lesar um bem jurídico penal, comete o ilícito penal ou a contravenção 

penal. O crime tem como definição, de modo geral, uma conduta típica, antijurídica e 

culpável. No Direito Ambiental a situação não se modifica, sendo cabíveis as situações 

aplicadas na doutrina e na jurisprudência, apenas enfatizando os bens jurídicos protegidos 

pela Constituição em seu artigo 225 e seguintes. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na sua concepção, como 

expresso no texto constitucional, é um dos direitos fundamentais da pessoa humana que, por 

si só, justifica a imposição de sanções penais às agressões contra ele perpetradas. Com o 

advento da Lei 9.605/1998 a matéria ambiental recebeu um tratamento mais unitário e 

sistêmico, porém não foi suficiente para terminar com a fragmentação da matéria, 

considerando que tal norma não teve a abrangência que se quis passar, deu-se a necessidade 

                                                           
25 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 

patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 21ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 406. 
26 MORATO LEITE, José Rubens; DANTAS, Marcelo Buzaglo. Aspectos processuais do direito ambiental. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 104. 
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de recorrer a outros dispositivos legais para a complementação de norma penal, o que vai de 

encontro ao princípio da legalidade, que desde o século XVIII já era defendido por Beccaria.27  

O termo meio ambiente é doutrinariamente tido como equivocado, uma vez que, se 

literalmente analisado, meio é aquilo que se encontra no centro de algo, e ambiente é o lugar 

ou a área em que habitam seres vivos. Assim sendo, nota-se que o termo meio está 

implicitamente inserido no termo ambiente, verificando-se então um vício de linguagem 

denominado pleonasmo. No entanto, tal termo ainda se verifica enraizado na doutrina, na 

jurisprudência e até mesmo na linguagem popular, assim sendo este instrumento de pesquisa 

ainda fará suas referências fazendo o uso de tal expressão.28 

No entendimento de Vladimir de Freitas, o meio ambiente é um bem jurídico de 

difícil, por vezes impossível, reparação. O sujeito passivo não é um indivíduo, como no 

estelionato ou nas lesões corporais. É toda uma coletividade e por isso o alcance é maior. 

Tudo deve ser feito para criminalizar as condutas nocivas, a fim de que o bem jurídico, que na 

maioria das vezes é de valor incalculável, seja protegido. Cabe ao Direito Penal esse amparo 

ao Direito Ambiental na já defasada proteção legislativa ao bem jurídico amplo que é o meio 

ambiente.29  

Antonio Herman Benjamim esclarece o trabalho conjunto que deve ser feito entre o 

Direito Penal e o Direito Ambiental. O autor comenta que se o Direito Penal é, de fato, a 

ultima ratio na proteção dos bens, com mais razão se impõe sua presença quando se está 

diante de valores que dizem respeito a toda uma coletividade, já que estão estreitamente 

conectados à complexa equação biológica que garante a vida humana no planeta. Os crimes 

contra o meio ambiente são, talvez, os mais repugnantes de todos os delitos de colarinho 

branco, esse sentimento de repugnância vem apoiado em sucessivas pesquisas de opinião 

pública naqueles países que já são capazes de identificar a gravidade e a irreparabilidade das 

ofensas ambientais.30 

Concernente aos crimes ambientais, Vladimir Passos, novamente com maestria, 

expõe que tanto as sanções administrativas quanto as civis têm se revelado insuficientes para 

proteger o meio ambiente. Em relação às sanções administrativas, como já se é sabido, os 

órgãos ambientais contam com sérias dificuldades de estrutura, além disso, ao contrário do 

                                                           
27BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Cretella Jr. e Agnes Cretella]. 2. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais. 1999  
28ANDRADE, Leandro Amaral. Crimes Ambientais. In: Âmbito Jurídico. Rio Grande, VII, n. 19, nov 2004 
29 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2000 
30 BENJAMIN, Antonio Herman V. Crimes contra o meio ambiente: uma visão geral. In: CONGRESSO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ministério Público e democracia. Fortaleza, 1998. Livro de teses, 

t. 2, p. 391. 
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que se supõe em análise teórica, o processo administrativo não é ágil como se imagina, todos 

os recursos, por regra contam com três instâncias administrativas, isso faz com que anos se 

passem até que uma decisão definitiva seja tomada, para que depois ainda haja o recurso ao 

Judiciário. Por sua vez, a sanção civil, sem dúvida a mais eficiente, nem sempre atinge os 

objetivos, assim cabendo um protagonismo no âmbito penal, na proteção ambiental. A Carta 

Magna, nos dizeres legais do art. 225, § 3o, define que “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.”31 

Na etapa atual desse trabalho, por meio de um embasamento jurídico e acadêmico 

afirma-se que o dano ambiental tem uma repercussão jurídica tripla, já que o poluidor, por um 

mesmo ato, pode ser responsabilizado alternativa ou cumulativamente, na esfera penal, na 

esfera administrativa e na civil, ou seja, a proteção ao meio ambiental pode ser tutelada pelas 

três esferas. 

 

5.1 DOS CRIMES AMBIENTAIS 

 

Preliminarmente, é importante salientar, na visão de Leandro Amaral Andrade, 

breves comentários sobre os princípios que norteiam o Direito Ambiental, para 

posteriormente ter-se uma melhor análise no aspecto penal, sendo eles: o princípio do 

reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio como direito humano, decorrente da 

Declaração de Estocolmo de 1972; o princípio do desenvolvimento sustentável, que busca 

conciliar a proteção do meio ambiente como um desenvolvimento socioeconômico; o 

princípio democrático, que assegura a quaisquer cidadãos o direito de participar das políticas 

públicas ambientais; o princípio da prevenção, decorrente do princípio quinze da Declaração 

do Rio/92; o princípio do equilíbrio, que dispõe a respeito da necessidade de que se 

verifiquem implicações pesadas em se tratando de intervenções no meio ambiente a fim de 

solucionar quaisquer problemas; o princípio do limite, que dispõe que a Administração 

Pública deverá fixar limites a fim de se coibir a presença de corpos estranhos no meio 

ambiente; e por fim, o princípio do poluidor pagador, também decorrente do Rio/92, que 

dispõe da necessidade de se criar legislações relativas às indenizações e à responsabilidade 

dos envolvidos na prática de danos ambientais. 

                                                           
31 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2000 



18 
 

Paulo Affonso de Leme faz uma análise doutrinária sobre as precauções relativas aos 

crimes ambientais, para o autor, prevenir a degradação do meio ambiente no plano nacional e 

internacional é uma concepção que passou a ser aceita no mundo jurídico, especialmente nas 

últimas três décadas. A aplicação do princípio da precaução não tem por finalidade imobilizar 

as atividades humanas, não se trata da precaução que tudo impede ou que em tudo vê 

catástrofes ou males, esse princípio visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das 

gerações humanas e a continuidade da natureza existente no planeta. A precaução deve ser 

visualizada não só em relação às gerações presentes, como também em relação ao direito ao 

meio ambiente das gerações futuras. A Lei de Crimes Ambientais 9.605/1998, com a alegação 

de ampliar a defesa ao patrimônio ambiental, faz o papel de intimidador penal, numa tentativa 

de diminuir a lesão provocada pelos agentes poluidores (animados ou inanimados).32 

Conforme a Lei de Crimes Ambientais, os ilícitos são abalizados da seguinte 

maneira: 

Da fauna: Diz a Súmula 91, do STF, que a competência será da Justiça 

Federal quando o bem protegido for de interesse da União, como pesca ilegal 

no mar do território brasileiro. Mas a súmula foi cancelada, e será de 

competência privativa da Justiça Federal quando o bem juridicamente 

protegido for a fauna. 

Da flora: Causar destruição ou dano a vegetação de Áreas de Preservação 

Permanente, em qualquer estágio, ou a Unidades de Conservação; crimes 

descritos esses nos artigos 38 e seguintes da Lei de Crimes Ambientais. 

Da Poluição e outros crimes ambientais: Atividades antropológicas geram 

poluentes, porém, apenas será considerado crime ambiental passível de 

penalização a poluição acima dos limites estabelecidos por lei.  

Do ordenamento urbano e o patrimônio cultural e Da administração 

ambiental, ações estas que interrompem a Administração Pública  de efetivar 

os objetivos fiscalizadores e proteção do bem jurídico ambiental, sendo estas 

praticadas por pessoas do meio privado ou pública. Há também o crime 

ambiental próprio, vez que o polo ativo é o funcionário público que faz 

afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou 

dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de 

licenciamento ambiental. 

 

Assim sendo, ante a todas as considerações feitas, percebeu-se que como 

anteriormente citado, o Brasil, como possuidor da maior floresta tropical do mundo, tem a 

necessidade de uma legislação que busque, sem dúvidas, coibir os abusos e permitir um uso 

sustentável dos recursos provenientes da natureza. Tem-se como louvável a busca legislativa 

de reunir numa única disposição legislativa todos os crimes pertinentes a tais infrações. 

 

                                                           
32 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2000. 

p. 46/48. 
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5.2  DA ATUAÇÃO NOS CRIMES AMBIENTAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O tópico deve se iniciar com uma discussão a respeito da abordagem processual 

adequada para os crimes ambientais, dada a sua relevância e o crucial fundamento para a 

exploração da importância do MP perante esses casos. O dever de atuar do MP não vem 

apenas descrito em legislações específicas, por causa de seus delitos de caráter ambiental, mas 

também pelo seu caráter moral e principiológico de autor e condutor da Ação Penal Pública, 

ou seja, os crimes ambientais são de ação penal pública incondicionada, pelo bem ambiental. 

O meio ambiente se tratar de um patrimônio coletivo e difuso, ou seja, de todos e para todos. 

Em exceção aos casos de ação penal subsidiária da pública, no qual, o agente privado toma 

para si a condução da ação, devido à inércia ou impossibilidade de atuação do membro do 

MP, diz Ivette Ferreira, na possibilidade de interveniência que é dada ao particular nesse caso 

insere-se nos mecanismos de controle que a própria Constituição estabelece como um sistema 

de freios e contrapesos para atividade de órgãos do Estado.33 

Rodolfo de Camargo Mancuso enumera três definições sobre os direitos ou interesses 

coletivos, quais sejam: a) interesse pessoal do grupo – caracterizado pelos interesses do grupo 

em si mesmo, não sendo considerado interesse coletivo propriamente dito, porquanto, trata‐se 

apenas do interesse pessoal da entidade autônoma; b) Interesse coletivo como soma de 

interesses individuais – nessa acepção, temos um interesse que só é coletivo no seu exercício, 

visto que, sua essência é individual, em virtude da união de interesses particulares, portanto, 

esta definição não se encaixa no campo dos direitos coletivos, por causa da sua natureza; c) 

Interesse coletivo como síntese de interesses individuais – este tipo de interesse liga os 

particulares por uma identidade de direitos, harmonizados pelo fim comum de um grupo ou 

categoria, concluindo‐se que esta é a definição ideal de direito ou interesse coletivo. Feito 

essa classificação, não há dúvidas quanto à competência processual do MP para atuação no 

polo ativo.34 

O mestre Ney Bello explica que as omissões e as ações, os atos que causam resultado 

danoso e os atos que causam apenas perigo, os atos consumados e as meras tentativas, todos 

eles responsabilizam seus agentes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, cabendo ao 

MP à missão de tutelar, no âmbito jurídico, pois no contexto geral, cabe a toda a sociedade e 

                                                           
33 FERREIRA, Ivette Senise, Tutela penal do patrimônio Cultural. São Paulo: Ed. RT, 1995. P. 65. 
34 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 4ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2001, p. 80‐81 
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ao Estado a prevalência dos cuidados quanto ao meio ambiente, para cumprir os objetivos 

estabelecidos pela Constituição Federal.35 

Em suma, a tutela penal ambiental, regulamentada pela Lei n. 9.605/98, visa à 

proteção da flora, da fauna, da sanidade do meio ambiente, da cultura e da administração 

ambiental brasileira, matérias já desmistificadas no decorrer deste trabalho. Busca-se através 

do direito penal, a penalização dos infratores, prossegue Ney Bello. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Frente às considerações e às reflexões desenvolvidas ao longo desse trabalho de 

conclusão, foi demonstrado que deve ser ressaltado o direito de todos a um meio ambiente 

sadio e equilibrado, bem como o dever de preservá-lo, assegurado a todo cidadão o direito à 

informação em matéria ambiental. As modalidades de proteção ambiental que são 

desempenhadas pelo MP foram objetos desse trabalho, com destaque para a tríplice vertente 

de responsabilidade destacada no Direito Ambiental e a atuação do MP, na esfera 

administrativa, civil e penal. 

O poder-dever arraigado a Administração Pública é produzido por institutos 

transfigurados em utensílios de consumação da atividade pública para efetivo desempenho e 

amparo ao Direito Ambiental e seus bens jurídicos tutelados, cabendo ao Conselho Nacional 

do Meio Ambiente respaldar-se num ente de função elementar ao regular o funcionamento da 

Política Nacional do Meio Ambiente, amparando a função jurisdicional por meio de suas 

atribuições. 

Avalia-se que tais pesquisas e estudos geram frutos no mundo real, exteriorizando a 

concepção ficta aplicada pela legislação de proteção ao meio ambiente e a materialização do 

Direito Ambiental na tutela do bem jurídico demonstrado no artigo 225, caput da Constituição 

Federal. Em uma avaliação desde sua criação até os tempos atuais é notável à influência desse 

instituto para a proteção do meio ambiente, a materialização do Direito Ambiental, inserido 

em diversas áreas, no entanto, apesar de ser um instituto que, grosso modo, tem alcançado os 

objetivos a que se propôs, infelizmente, eles não têm sido totalmente suficientes para reprimir 

a prática de novos atos danosos. 

O propósito do Termo de Ajustamento de Conduta de Compromisso é feito, com 

primor, na esfera extrajudicial, no documento inquisitorial civil ou análogo, sendo um 
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procedimento destinado a averiguar violações ou riscos de violação aos direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos.  

Afirmou-se com embasamento jurídico e acadêmico que o dano ambiental tem 

repercussão jurídica tripla, já que o poluidor, por um mesmo ato, pode ser responsabilizado, 

alternativa ou cumulativamente, na esfera penal, na administrativa e na civil, ou seja, a 

proteção ao meio ambiental pode ser tutelada pelas três esferas. Constatou-se que a tutela 

penal ambiental, regulamentada pela Lei n. 9.605/98, visa à proteção da flora, da fauna, da 

sanidade do meio ambiente, da cultura e da administração ambiental brasileira.  
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