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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 
EQUILIBRADO; 2.1 A construção do direito material ao meio ambiente equilibrado 
como direito fundamental e a concepção de Estado socioambiental; 2.2 Os 
princípios gerais do direito ambiental e a sua influência na constitucionalização da 
tutela do meio ambiente; 3 DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE; 3.1 Crimes 
de perigo; 3.2 Crimes de perigo e a proteção ao meio ambiente; 4 CONCLUSÃO; 
REFERÊNCIAS. 
 
RESUMO: O presente estudo objetiva discutir a proteção ambiental por meio dos 
crimes de perigo, tendo em vista que o Direito Penal tradicional se fundamenta na 
ideia de efetiva lesão a um bem jurídico. No entanto, em razão da extensão que vem 
ganhando os danos ambientais surgiu a necessidade de uma proteção mais efetiva 
ao meio ambiente. Para tanto, como metodologia, optou-se pela pesquisa 
bibliográfica realizada em doutrinas e artigos que se debruçam sobre o tema em 
análise. Foi visto que o meio ambiente, pela importância que tem para a geração 
presente e para as gerações futuras é um bem jurídico digno de proteção penal, 
estando esta proteção prevista, inclusive, no art. 225, §3º da Constituição Federal. 
Logo, o direito penal é um instrumento adequado para a tutela desse bem. Assim, ao 
final do estudo concluiu-se que a técnica legislativa dos crimes de perigo parece ser 
a forma mais adequada de se proteger o meio ambiente, sendo perfeitamente 
possível que a tutela penal do ambiente esteja vinculada às teorias ecléticas (mistas) 
dos fins da pena, sem que isto implique em uma afronta à Constituição Federal. A 
ideia de retribuição jurídica deve estar somada ao conceito de prevenção, quer pela 
intimidação, quer pela possibilidade de restaurar a ordem ambiental sem prejudicar o 
punido. 
 
Palavras-chave: Meio ambiente. Crimes ambientais. Proteção. Crime de perigo. 
 

ENVIRONMENTAL PROTECTION BY DANGER CRIMES 
 

ABSTRACT: The present study aims to discuss environmental protection through 
crimes of danger, considering that the traditional Criminal Law is based on the idea of 
effective injury to a legal good. However, due to the extent of environmental damage, 
the need for more effective protection of the environment has arisen. For this, as a 
methodology, we opted for the bibliographic research carried out on doctrines and 
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articles that deal with the subject under analysis. It was seen that the environment, 
because of the importance it has for the present generation and for future 
generations, is a legal asset worthy of criminal protection, and this protection is 
foreseen, also, in art. 225, §3 of the Federal Constitution. Therefore, criminal law is 
an appropriate instrument for the protection of this property. Thus, at the end of the 
study it was concluded that the legislative technique of crimes of danger seems to be 
the most appropriate way of protecting the environment, and it is quite possible that 
environmental protection is linked to the eclectic (mixed) theories of the ends of the 
penalty, without this implying an affront to the Federal Constitution. The idea of legal 
retribution must be added to the concept of prevention, either by intimidation or by 
the possibility of restoring environmental order without harming the punishment. 
 
Keywords: Environment. Environmental crimes. Protection. Crime of danger. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988 instaurou a 

República Federativa do Brasil e a constituiu Estado Democrático de Direito com 

fundamentos e objetivos específicos. A magnitude dessas premissas demandou do 

constituinte originário a estipulação de um rol não taxativo de direitos e garantias 

fundamentais, o delineamento da organização do Estado e dos Poderes, imbuindo 

diversos órgãos de funções institucionais com o desiderato de alcançar as 

finalidades estatais de modo sistemático e harmônico.  

Essa nova ordem constitucional, com vetor axiológico no princípio da 

dignidade da pessoa humana, consagrou a sedimentação das três gerações (ou 

dimensões) dos direitos fundamentais, trazendo em seu bojo, dispositivos que 

asseguram as liberdades clássicas em concomitância com as premissas do Estado 

do Bem-Estar Social (ou Welfare State). Não bastasse isso, incorporou os direitos 

característicos da sociedade de massa alvorada no segundo pós-guerra mundial, 

cuja titularidade transcende do individual ao transindividual (ou metaindividual).  

Exsurge, desta feita, a necessidade de se tutelar um amplo e complexo leque 

de interesses e direitos intrinsecamente vinculados à razão de ser do Estado 

brasileiro na Constituição, a exemplo do meio ambiente. 

O delito de perigo abstrato passou a ser, nas últimas décadas, um modelo de 

tipificação recorrente para levar a cabo políticas criminais de antecipação da tutela 

penal. Estes delitos aparecem com relativa frequência nos setores do Direito penal 

supra-individual ou da “sociedade de riscos”: delitos socioeconômicos, tráfico de 



 

drogas e entorpecentes, crimes de trânsito, crimes contra o meio ambiente, dentre 

outros. 

Nesse contexto o presente estudo objetiva discutir a proteção ambiental por 

meio dos crimes de perigo. 

O estudo se justifica e se faz relevante em razão das muitas controvérsias 

que pairam sobre o tema. Sabe-se que o Direito Penal tradicional se fundamenta na 

ideia de efetiva lesão a um bem jurídico, o que é exigido em observância ao princípio 

da ofensividade e o perigo era utilizado excepcionalmente. No entanto, em razão da 

extensão que estava ganhando os danos ambientais surgiu a necessidade de uma 

proteção mais efetiva e em direito penal ambiental, a exceção passou a se tornar 

regra. 

Para a realização dessa pesquisa, como metodologia, optou-se pela pesquisa 

bibliográfica realizada em doutrinas e artigos que se debruçam sobre o tema em 

análise. 

 

2 DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 

 

Dois séculos de história da civilização industrial foram suficientes para 

transformar as crescentes expectativas de desenvolvimento econômico e 

tecnológico num dilema envolvendo a sustentabilidade do planeta Terra. Alertas 

incisivos a partir da década de 70 do século passado despertaram a urgência da 

tutela jurídica do meio ambiente equilibrado em escala global, mas também acendeu 

o desafio missionário às gerações presentes em legar a mesma qualidade de vida 

aos seus descendentes. 

Nesse passo, mostra-se pertinente discorrer neste capítulo sobre a gênese do 

direito material ao meio ambiente equilibrado, ressaltando sua nota de 

fundamentalidade, em consonância com as novas demandas requeridas do Estado 

para o cumprimento do dever solidário (com a sociedade) de proteção desse bem 

jurídico essencial à coletividade. 

 

2.1 A construção do direito material ao meio ambien te equilibrado como direito 

fundamental e a concepção de Estado socioambiental 

 



Os antecedentes históricos dos direitos fundamentais remontam notadamente 

ao século XVI, a partir do desenvolvimento da doutrina jusnaturalista concomitante à 

teoria contratualista. Ao mesmo tempo, observa-se um processo de laicização do 

direito natural, de inspiração jusracionalista, e que teve seu apogeu no iluminismo. 

Assim, com base nos valores inatos da liberdade e da dignidade da personalidade 

humana, são reconhecidos os direitos naturais, inalienáveis e incondicionados do 

ser humano, de alcance universal. “Restava doravante seguir os caminhos que 

consentissem inserir na ordem jurídica positiva de cada ordenamento político os 

direitos e conteúdos materiais referentes àqueles postulados” (BONAVIDES, 2010, 

p. 563).  

Neste caso, conceitua Lopes (2001, p. 35): “Os direitos fundamentais podem 

ser definidos como princípios jurídica e positivamente vigentes em uma ordem 

constitucional que traduzem a concepção de dignidade humana de uma sociedade e 

legitimam o sistema jurídico estatal”. 

Característicos da sociedade de massas, esses direitos acompanham o 

surgimento do Estado Democrático de Direito, legitimado na perspectiva 

democrática da gestão pública, ou seja, "legitimação constitucional dos atos 

administrativos a partir dos direitos fundamentais", considerando sua acumulação 

(liberais, sociais e democráticos). Com isso, alarga-se a participação para novos 

atores sociais reivindicarem prestações e tutela de seus interesses e direitos, 

inclusive os grupos minoritários, e ainda, no tocante aos direitos difusos, 

demonstrasse como uma ressonância jurídica à "sociedade de risco" 

(DAMANCENA; CARVALHO, 2013, p. 475-476). 

O alerta de Beck (2010) diz respeito aos riscos e danos produzidos pela 

evolução do modelo econômico da sociedade industrial, sendo marcada pelo risco 

permanente de desastres e catástrofes ambientais em decorrência de duas 

modalidades de risco: o “concreto” ou “potencial” alcançado pelo conhecimento 

humano, e o “abstrato” caracterizado pelo desconhecimento ou imprevisibilidade 

humana. Agravando o clima de incertezas, o desenvolvimento econômico encobre 

as consequências negativas do seu progresso, transmitindo à sociedade uma falsa 

ideia de controle do risco ecológico. Beck (2010) aponta como irresponsabilidade 

organizada a associação do Estado com setores privados no controle da publicidade 

dos fatos científicos de acordo com os seus interesses. 



 

Nessa conjuntura, constatou-se que num prazo exíguo são dilapidados os 

patrimônios naturais formados lentamente nos períodos geológicos e biológicos, 

implicando na irreversibilidade dos processos. Os recursos consumidos, por 

natureza, limitados, e não restaurados, acarretam um desequilíbrio ecológico 

acentuado, por sua vez impulsionado pelas novas e múltiplas necessidades 

humanas, que são ilimitadas. Esse fenômeno é a causa de grande parte dos 

conflitos estabelecidos no seio das comunidades locais e da sociedade global em 

busca do controle sobre os bens essenciais e estratégicos da natureza. Gera, por 

conseguinte, um quadro de ruptura na identidade do homem com a natureza e 

repercute no que se convencionou chamar de “qualidade devida” (MILARE, 2011, p. 

64-65). 

A questão ecológica surge como um problema jurídico quando adquire 

conotações éticas com base numa responsabilidade ambiental global diante da 

crítica realidade circundante, quando o senso comum reconhece como injusta a 

ação que põe em risco a sobrevivência terrena, tendo em vista nada justificar a 

valorização das gerações presentes em detrimento das futuras. Deve-se, portanto, 

alterar a forma do agir individualizado, não de maneira espontânea, mas pela 

atuação do Estado mediante os seguintes desdobramentos: assimilação do 

ambiente como bem jurídico fundamental, compreensão político-juridíca do “risco” 

como fenômeno inerente a toda decisão (pessoal ou estatal) e garantia de futuro 

enquanto espaço de vida com dignidade, para além das gerações presentes 

(GARCIA, 2007). 

Levando-se em conta o ambiente como um todo integrado e sua proteção 

também relacionada a essa dimensão, Garcia (2007) identifica duas ideias 

conjugadas na perspectiva sociológica de Beck (2010, p. 116): as soluções para a 

problemática ambiental se assentam no conhecimento dos diferentes tipos de riscos 

que a ação comporta, sua avaliação e definição de alternativas; bem como pelo fato 

da resposta à “questão ecológica” passar pela ação conjunta da comunidade global 

de cidadãos, que o autor chama de “democracia cosmopolita”. 

Do ponto de vista estatal, sua atuação tende a exigir a afirmação de uma 

nova juridicidade para o enfrentamento dos riscos que agora manifestam-se em 

escala global e que diferem-se em relação à sua tipologia, à sua qualidade e ao 

alcance de seus efeitos. Na concretização dos atuais objetivos de segurança, a 

pulsão do Estado de Direito passa a ser orientada à prevenção e precaução de 



riscos de aplicações tecnológicas cuja previsibilidade se encontra cada vez mais 

distante das condições de cognição científica e que vulneram os bens e valores de 

especial relevância - a vida em todas as suas formas, a dignidade da pessoa 

humana e a manutenção das condições físicas, culturais e sociais para seu livre 

desenvolvimento (DAMASCENA; CARVALHO, 2013). 

Numa concepção mais axiológica, Háberle (2009, p. 81-83), analisando o art. 

1º, § 1º, da Lei Fundamental alemã como norma-base, reconhece que se uma 

Constituição compromete-se com a dignidade humana, lança “contornos da sua 

compreensão do Estado e do Direito e estabelece uma premissa antropológico-

cultural”, ou seja, reveste-se de fundamento da comunidade estatal. Desse modo, 

uma atualização viva do princípio em referência decorre do dever jurídico estatal de 

respeito e proteção à dignidade humana como objetivos, tanto no “Estado social de 

Direitos”, quanto no “Estado do Meio Ambiente”; em seus conteúdos fundamentais. 

A doutrina dos fins estatais, dos elementos do bem comum, ou mesmo das tarefas 

estatais expansivas representa a transformação da cláusula da dignidade humana 

em atividade estatal, em competência delimitada e potência das funções estatais, 

inclusive como uma “medida mínima de proteção ambiental”. 

Embora não faça referência direta à proteção ao meio ambiente equilibrado, 

Haberle (2009, p. 80-81) destaca a alusão da dignidade humana na “referência ao 

outro” ou “igual dignidade humana dos outros” a qual leva a efeito a concretização 

do catálogo de direitos fundamentais. “Isso abrange a perspectiva generacional 

supraindividual: a conexão entre gerações institui uma comunidade responsável, à 

qual o indivíduo nem deve, nem pode, se subtrair”. Decorre, daí, responsabilidades e 

deveres dessa comunidade de cidadãos com a dignidade humana. 

Nesse sentido, há quem defenda a superação do modelo de Estado Social de 

Direito por um modelo de Estado Socioambiental, que tem por objeto a 

cumulatividade dos direitos liberais, sociais e ecológicos num mesmo projeto 

jurídico-político, cuja justificativa funda-se no recente papel do Estado em função da 

nova orientação ecológica jungida à dignidade humana nas dimensões de bem-estar 

ambiental e bem-estar social, reunidos no bem-estar existencial. Essa tarefa decorre 

da manutenção de um patamar mínimo de qualidade ambiental para a concretização 

da vida humana em níveis dignos, para aquém do qual a dignidade humana estaria 

sendo violada no seu núcleo essencial (SARLET; FENSTERSEIFER, 2011). 



 

De qualquer modo, essas formulações acerca do meio ambiente e sua 

relação intrínseca com o papel protetivo estatal faz com que Alexy (2008, p. 443) o 

intitule de “direito fundamental completo”, por representar: 

 
Um direito a que o Estado se abstenha de determinadas intervenções no 
meio ambiente (direito de defesa), um direito a que o Estado proteja o titular 
do direito fundamental contra intervenções de terceiros que sejam lesivas 
ao meio ambiente (direito de Proteção), um direito a que o Estado inclua o 
titular do direito fundamental nos procedimentos relevantes para o meio 
ambiente (direito a procedimentos) e um direito a que o próprio Estado tome 
medidas fáticas benéficas ao meio ambiente (direito à prestação fática). 

 

Tal acepção tem sua gênese na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, no ano de 1972, constituindo um marco no 

pensamento do século XX acerca dos riscos da degradação ambiental causada pelo 

modelo de crescimento econômico das nações ricas e industrializadas até então. Na 

ocasião, o Estado brasileiro em pleno regime autoritário, posiciona-se com o grupo 

que defendia o “crescimento a qualquer custo”, de modo que a poluição e a 

degradação do meio ambiente constituiria mal menor como meio de afastar a 

“poluição da miséria” (MILARÉ, 2011, p. 66-67). 

Entretanto, a relevância dessa Conferência diz respeito não só à participação 

significativa de Estados e Organizações não governamentais e organismos da ONU, 

mas a amplitude do seu objeto, no sentido de retratar o meio ambiente como um 

todo e motivo de preocupação de toda humanidade. Como resultado, criou-se o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e estabeleceu-se 26 

princípios norteadores que se constituiriam de fonte para o direito ambiental 

brasileiro, plasmado na ordem constitucional vigente no art. 225 (PADILHA, 2010). 

Vinte anos depois, o Rio de Janeiro tornar-se-ia palco da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como 

“Rio 92” ou “Eco 92”. Do evento redundou a “Declaração do Rio” e a “Agenda 21”. 

Nessas circunstâncias de mudanças profundas ou situações cruciais, a 

“Questão Ambiental” produz novo ramo enxertado na velha árvore da Ciência 

Jurídica: o Direito Ambiental, “destinado a embasar novo tipo de relacionamento das 

pessoas individuais, das organizações e, enfim, de toda a sociedade com o mundo 

natural. [...] se a Terra é um imenso organismo vivo, nós somos a sua consciência” 

(MILARÉ, 2011, p. 1058).  



Esses “novos direitos” surgidos a partir da década de 60 do século XX são 

essencialmente direitos que se formam em decorrência de uma crise de legitimidade 

da ordem tradicional por não contemplarem a participação dos cidadãos. Alcançados 

os espaços políticos, as leis materializam o conteúdo, função e perspectivas 

diversas da ordem jurídica tradicional, bem como sua acomodação sistemática junto 

às demais normas jurídicas (ANTUNES, 2017). 

 

2.2 Os princípios gerais do direito ambiental e a s ua influência na 

constitucionalização da tutela do meio ambiente 

 

Firmando-se como ciência jurídica, o Direito Ambiental ganha corpo e forma a 

partir da presença de um conjunto de princípios e normas específicos que o informa, 

protagonizando-se com o desiderato de propiciar um relacionamento harmonioso e 

equilibrado do homem com o ambiente, no sentido mais abrangente (natural, 

artificial e do trabalho), em primeiro plano pelo seu caráter essencialmente 

preventivo, mas também por suas normas de cunho sancionador, aplicadas em face 

de qualquer lesão ou ameaça a direito. A “missão do Direito ambiental é conservar a 

vitalidade, a diversidade e a capacidade de suporte do planeta Terra, para usufruto 

das presentes e futuras gerações” (MILARÉ, 2011, p. 1063). 

Considerando a essência protetiva do Direito Ambiental, concernindo na 

prioridade de se evitar agressões ao ambiente ou as causas de ações suscetíveis de 

modificar sua qualidade, despontam como princípios basilares a precaução e a 

prevenção. Antunes (2017) sintetiza a distinção entre eles atribuindo à prevenção o 

tratamento dos riscos ou impactos já conhecidos pela ciência (risco certo ou perigo 

concreto), enquanto a precaução destina-se a gerir riscos ou impactos 

desconhecidos (risco incerto ou perigo abstrato). Em outras palavras, Milaré (2011) 

aduz que a prevenção aplica-se quando o perigo é certo e se pode determinar com 

segurança que determinada atividade é efetivamente perigosa, já a precaução é 

uma decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, 

inconclusiva ou incerta e haja indicações de possíveis efeitos danosos sobre o 

ambiente. 

O princípio da precaução não pode ser interpretado como uma cláusula geral, 

aberta e indeterminada. Necessário se faz definir o que se pretende prevenir e qual 

o risco a ser evitado diante das diversas alternativas para a implementação ou não 



 

de determinada atividade ou empreendimento. Essa não é tarefa simples, pois a 

disposição de prevenir riscos ou danos implica na escolha de outros que se aceita 

correr. Mesmo que a escolha seja racional, diante da preferência do menor risco em 

detrimento do maior, será sempre realizada com base num julgamento perceptivo ou 

de probabilidades e não relacionado ao risco real. Numa dimensão maximalista, este 

princípio alcança a chamada “equidade intergeracional”, de forma que as ações das 

gerações presentes devem ser pautadas por um comportamento ético em relação às 

gerações futuras (ANTUNES, 2017). 

Mas essa acepção requer análise cuidadosa, pois mesmo encontrando 

guarida em dispositivos constitucionais (art. 225, § 1º e incisos), a aplicabilidade do 

princípio da precaução não se materializa de forma genérica, mas nas diversas 

normas que determinam a avaliação dos impactos ambientais nas mais variadas 

circunstâncias capazes de causar lesão ao meio ambiente. A criação de obstáculos 

por parte da Administração a partir de interpretações desarrazoadas desse princípio 

viola outros princípios constitucionais igualmente voltados à dignidade da pessoa 

humana, como o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), erradicar a pobreza e a 

marginalização (art. 3º, III) e dos valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa (art. 

1º, IV). 

Quanto ao princípio da prevenção, Machado (2013) entende que a União 

Europeia e o MERCOSUL o acolhem como medida de antecipação para que os 

problemas ambientais sejam solucionados em seu nascedouro, em tempo 

adequado. Para isso, informações organizadas e pesquisas são essenciais. Mas 

além de fomentar medidas acauteladoras, tal princípio demanda a criação e a 

prática de políticas públicas ambientais por intermédio de planos obrigatórios. 

Com o intuito de manter, preservar e restaurar os recursos ambientais e 

combater todas as formas de poluição, o Estado se incumbe de atribuições e 

intervenções com vistas a favorecer seu uso racional e disponibilidade permanente. 

Assim, o controle do poluidor/usuário deve ser feito pelo ente estatal nos moldes 

requeridos pelo art. 225, § 1º, V, da CF/88, daí decorrendo o princípio do poluidor-

pagador (PPP) e o princípio do usuário-pagador (PUP). Partindo-se da assertiva que 

os recursos ambientais são escassos e a sua utilização no consumo ou na produção 

acarreta a sua redução e degradação, imputa-se o ônus do custo econômico 

diretamente ao utilizador desses bens, afastando-o da coletividade. 



Utilizando-se da expressão “vocação redistributiva” do Direito Ambiental, 

Milaré (2011) retrata o princípio do poluidor-pagador de acordo com a teoria 

econômica de que os custos sociais externos do processo produtivo precisam ser 

internalizados, cabendo aos agentes econômicos contabilizar nos custos de 

produção e assumir a responsabilidade por dano ecológico. Derani (2008, p. 142-

143) chama esses custos de “externalidades negativas” e defende a aplicação do 

PPP para corrigir esse custo suportado pela sociedade, ao contrário do lucro que é 

auferido pelo utilizador privado, o que implica num sistema anti-isonômico de 

“socialização das perdas e privatização dos lucros”. 

Para Fiorillo (2010, p. 88), longe de constituir um “direito de poluir” mediante 

pagamento, o PPP traz em si duas vertentes: a) uma preventiva, e mais importante, 

na qual busca-se evitar a ocorrência de danos ambientais; e b) outra de caráter 

repressivo, visando a recuperação do bem, se ocorrido o dano. Em decorrência 

disso, o princípio determina alguns aspectos do regime jurídico da responsabilidade 

civil aplicada aos danos ambientais: i) objetividade; ii) solidariedade entre os 

causadores e iii) prioridade da reparação específica (in natura). Todavia, Antunes 

(2017, p. 49) não partilha a ideia de que este princípio se empenhe na reparação de 

um bem ambiental, mas tão somente de “estabelecer um mecanismo econômico que 

impeça o desperdício de recursos ambientais, impondo-lhes preços compatíveis com 

a realidade”. 

No propósito de se evitar que o "custo zero" dos serviços e recursos naturais 

propicie exploração exacerbada do meio ambiente, Milaré (2011, p.1076) sinaliza 

para a importância do princípio do usuário-pagador como um mecanismo de 

“Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA” que redunda em incentivo à 

conservação, em busca da qualidade e do equilíbrio ecológico. Pode-se efetivar em 

decorrência de aporte de incentivos e recursos para aqueles que garantem a 

produção e a oferta do serviço e/ou produto obtido direta ou indiretamente da 

natureza; ou em virtude do pagamento de tarifas e taxas pelo uso direto dos 

recursos naturais (água, ar, solo, dentre outros). Machado (2013, p. 96-97) vislumbra 

como meio de implementação do PUP a “compensação ambiental”, segundo o qual 

se evita ou se antecipa possíveis cobranças por danos ambientais, ou ainda se 

utiliza de contribuições financeiras para investimentos na redução ou mitigação dos 

danos prováveis. 



 

Os princípios da participação e da informação estão intimamente ligados e 

despontam como corolários da gestão democrática dos assuntos relativos ao meio 

ambiente. O direito à informação a dados não sigilosos, públicos ou privados, 

relacionados ao uso e/ou gestão do meio ambiente, mostra-se fundamental ao 

exercício da educação ambiental (art. 225, §1°, VI, da CF/88). A participação, por 

sua vez, implica também na cooperação entre Estado e sociedade civil para, em 

atuação conjunta, cumprirem o mandamento constitucional de proteção e 

preservação do meio ambiente (FIORILLO, 2010). 

A participação da sociedade civil e sua organização (principalmente ONG's) 

efetivam-se por meio da realização de audiências públicas, da composição de 

conselhos administrativos sobre meio ambiente e da participação no controle da 

política urbana (a exemplo do Plano Diretor). Machado (2013) destaca ainda essa 

participação nas ações judiciais ambientais e na consulta direta às populações em 

matéria ambiental que diga respeito aos interesses das gerações presentes e 

futuras. 

Encerrando essa abordagem simplificada dos princípios gerais do Direito 

Ambiental, cabe ainda trazer à baila o princípio da função socioambiental da 

propriedade, no qual são considerados os aspectos de uma sociedade pluralista e 

complexa como a atual. Com efeito, a propriedade deixa a concepção liberal 

clássica para tornar-se um fator de progresso, de desenvolvimento e de bem-estar 

de todos. Indissociável, portanto, de uma função ambiental, tanto no patamar 

constitucional quanto na seara infraconstitucional, impõe-se médias restritivas ao 

gozo da propriedade ou até exige-se prestações positivas do proprietário com o fito 

de salvaguardar os bens maiores da coletividade, inclusive mediante a utilização de 

provimento jurisdicional. Desse modo, não há que se falar em direito adquirido de 

degradar, podendo o proprietário ou possuidor ser obrigado a recuperar, uma vez 

que a obrigação possui caráter propter rem. 

Em suma, tem-se que a declaração de princípios de Estocolmo (1972) 

funcionou como um instrumento indutor do despertar político da comunidade 

internacional para a questão ambiental e revelou a necessidade premente da 

conservação e prevenção do meio ambiente como um bem essencial à qualidade de 

vida, porém limitado. Mais que isso, passou a influenciar e a orientar o nascedouro 

da tutela ambiental nos ordenamentos jurídicos de diversos Estados, inclusive o do 

Brasil. 



 

3 DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 

 

Desde que o homem fora colocado sob a face da terra que o crime segue o 

gênero humano como uma sombra.  

No Brasil, a expressão crime, contravenção e delito não se referem a 

categorias delituosas, e, sim, a infrações penais.  

Noronha (1973, p.31) define o crime como sendo: “a infração da lei do 

Estado, promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, resultante de um ato 

externo do homem, positivo ou negativo, moralmente imputável e politicamente 

danoso”. 

O Código Penal vigente não relata um conceito de crime, pois deixou para a 

doutrina a função de elaborá-lo. Desta forma, Mirabete (2016, p.95) destaca que: 

“Crime é uma conduta (ação ou omissão) contrária ao direito, a que a lei atribui uma 

pena”. 

Observa-se nos dizeres de Mirabete (2016) que crime é a conduta humana 

que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido e que seja contrário à lei, aos 

bons costumes, acarretando ao estado a necessidade de lhe aplicar uma sanção. 

O conceito material do crime pode ser estabelecido através do que a lei 

determina, ou seja, nos dizeres de Noronha (1973, p.32): “Visa o bem protegido pela 

lei”. 

Observa-se, nos dizeres de Noronha, que o crime material nada mais é do 

que a violação de um bem permanente. Fragoso (1976, p.96) esclarece: 
 

Em vista que o estado tem o dever de proteger a coletividade, mantendo a 
ordem, a harmonia e o equilíbrio social, sempre em busca da paz, 
segurança e da estabilidade coletiva, para que isso ocorra é necessário 
valorar os bens coletivos, protegendo-os através de lei penal. 

 

Neste sentido, o Estado tem que proteger o individual tanto quanto a 

coletividade. Para isto, deve manter a ordem social, valorando os bens individuais e 

coletivos, protegendo-os através da lei penal, que será exercida através das 

sanções penais estabelecidas pela lei. 

Mirabete (2016, p.96) descreve sobre o conceito de crime material: “Crime é a 

ação ou omissão que, a juízo do legislador, contrasta violentamente com valores ou 



 

interesses do corpo social, de modo a exigir seja protegida sob ameaça de pena, ou 

que se considere afastável somente através da sanção penal.” 

Como se pode notar, crime é qualquer ato do ser humano lesivo a outrem, 

afetando, assim, a normalidade da conservação e desenvolvimento da sociedade. 

O Estado tem por finalidade manter a normalidade, cabendo-lhe a aplicação 

das normas necessárias à harmonia e equilíbrio social. Assim, por meio do Direito, 

valoriza seus bens e interesses e, com as sanções penais, aplica a pena. 

Jesus (2015, p.147), menciona a respeito do crime material que: “Lançando 

olhar às profundezas das quais o legislador extrai elementos que dão conteúdo e 

razão de ser ao esquema legal”. 

O crime no seu aspecto material visa o bem penalmente protegido pela lei. Já 

partindo para uma visão formal, nada mais é do que a simples violação da norma 

penal, ou seja, a violação do bem penalmente protegido. 

Mirabete (2016, p.95) descreve sobre o conceito de crime formal: “É a 

contradição do fato, de uma norma de direito, ou seja, sua ilegalidade como fato 

contrário à norma penal, contudo, não penetram a fundo em sua essência em seu 

conteúdo, em sua matéria”. 

Assim, percebe-se que o conceito formal para o crime é toda a ação ou 

omissão proibida por lei, ou seja, tudo aquilo que é proibido por lei, ou punível pela 

lei, ou mesmo sendo contrário à lei, conforme demonstra Jesus (2015, p.148): 

“Crime é o fato típico e antijurídico.” 

Nos dizeres de Silva (2013, p.147) crime formal 
 

[...] é aquele em que não há necessidade de realização daquilo que é 
pretendido pelo agente, e o resultado jurídico previsto no tipo ocorre ao 
mesmo tempo em que se desenvolve a conduta, havendo separação lógica 
e não cronológica entre a conduta e o resultado. A lei antecipa o resultado 
no tipo; por isso não chamamos de consumação antecipada. 

 

Assim, nota-se que para que haja o crime formal apenas basta que o agente 

haja contrário à lei, que faça algo proibido por lei, ou seja, crime é o fato típico e 

antijurídico. 

Entre os doutrinadores, existem duas correntes: de um lado, os que regem a 

corrente tradicionalista e, de outro a corrente finalista. Assim, os que regem entre a 

corrente tradicionalista estão: E. Magalhães Noronha, Heleno Cláudio Fragoso, 

Paulo José da Costa, Francisco de Assis Toledo e outros. Já os que regem pela 



doutrina finalista estão: Damásio E. de Jesus, Julio Fabbrini Mirabete, Celso 

Dalmanto e outros. 

Mirabete (2016, p.138), descreve sobre o conceito analítico: “Que, quando 

presente um fato típico e antijurídico, teremos um crime, mas a aplicação de pena 

ainda ficará condicionada à culpabilidade, que é reprovação ao agente pela 

contradição entre sua vontade e a vontade da lei.” 

De acordo com Mirabete (2016, p.96), “crime formal é a conduta que abrange 

o dolo (querer assumir o risco de produzir o resultado) e a culpa em sentido estrito.” 

Desta forma, observa-se que o delito é uma conduta típica e antijurídica, 

podendo acarretar tanto a pena como a medida de segurança. Assim sendo, a 

culpabilidade o pressuposto de pena e a periculosidade o pressuposto de medida de 

segurança. 

O tipo legal é um dos postulados básicos do princípio da reserva legal. Na 

medida em que a Constituição brasileira consagra expressamente o princípio de que 

“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” 

(art. 5o, XXXIX), fica outorgada à lei a relevante tarefa de definir, isto é, de descrever 

os crimes. De fato, não cabe à lei proibir genericamente os delitos, senão descrevê-

los de forma detalhada, delimitando, em termos precisos, o que o ordenamento 

entende por fato criminoso. 

Os tipos podem ser das seguintes espécies: 

a) Permissivos ou justificadores: são tipos penais que não descrevem fatos 

criminosos, mas hipóteses em que estes podem ser praticados. Por essa razão, 

denominam-se permissivos. São tipos que permitem a prática de condutas descritas 

como criminosas. São os que descrevem as causas de exclusão da ilicitude (art. 23 

do Código Penal), também conhecidas como causas de justificação, como é o caso 

da legítima defesa, que se encontra no art. 25 do Código Penal. De acordo com 

esse tipo, a legítima defesa é composta dos seguintes elementos: agressão injusta 

+ atual ou iminente + a direito próprio ou alheio + moderação + necessidade dos 

meios empregados. Assim, a lei permite que alguém realize um fato descrito como 

delituoso na hipótese de estarem presentes todos os requisitos exigidos pelo tipo da 

legítima defesa. Exemplo: matar alguém, em princípio, é uma conduta criminosa, 

haja vista que está prevista em um tipo incriminador (art. 121), porém, em legítima 

defesa, a lei permite a realização da conduta homicida (CAPEZ, 2017). 

b) lncriminadores: são os tipos que descrevem as condutas proibidas. Todo 



 

fato enquadrável em tipo incriminador, em princípio, será ilícito, salvo se também se 

enquadrar em algum tipo permissivo (causas de justificação) (CAPEZ, 2017). 

Segundo Capez (2017, p.168), “é a subsunção, justaposição, enquadramento, 

amoldamento ou integral correspondência de uma conduta praticada no mundo real 

ao modelo descritivo constante da lei (tipo legal).” 

Para que a conduta humana seja considerada crime, é necessário que se 

ajuste a um tipo legal. Temos, pois, de um lado, uma conduta da vida real e, de 

outro, o tipo legal de crime constante da lei penal. A tipicidade consiste na corres-

pondência entre ambos. 

Para alguns doutrinadores “a tipicidade é a mera correspondência formal 

entre o fato humano e o que está descrito no tipo, enquanto a adequação típica 

implica um exame mais aprofundado do que a simples correspondência objetiva” 

(CAPEZ, 2017, p.168).  

A tipicidade é uma tipicidade formal, resultante da comparação entre o tipo e 

o aspecto exterior da conduta, sem análise da vontade ou finalidade do agente. A 

adequação típica vai além, investigando se houve vontade, para só então efetuar o 

enquadramento.  

Assim, para essa adequação, a teoria finalista exige o comportamento doloso 

ou culposo, e a teoria social, além disso, a vontade de produzir um dano socialmente 

relevante. Exemplo: o sujeito mata a vítima por caso fortuito ou força maior; 

tipicidade existe, porque ele matou alguém, e é exatamente isso o que está escrito 

no art. 121, caput, do Código Penal; não haverá, contudo, adequação típica, ante a 

ausência de dolo ou culpa. 

Considera-se, portanto, tipicidade e adequação típica conceitos idênticos. 

Com isso, em nada se alteram os efeitos jurídicos: “se não há dolo ou culpa, não 

existe conduta, e sem conduta não se fala em tipicidade (ou adequação típica), 

porque esta pressupõe aquela” (CAPEZ, 2017, p.169). Essa tipicidade meramente 

formal não existe mais desde a superação da teoria naturalista ou causal da ação. 

Para doutrina clássica o cometimento de um crime está ligado diretamente ao 

comportamento humano, segundo Mirabete (2016, p. 102) “a conduta é um 

comportamento humano voluntário no mundo exterior, que consiste em fazer ou não 

fazer. É um processo mecânico, muscular, e voluntário [...]”. 

Adotando a linha de pensamento ora apresentada, então para que ocorra um 

crime ambiental tipificado na Lei de Crimes Ambientais, necessariamente, ele 



deveria ser praticado por um ser humano (pessoa física), dotado de vontade e com 

existência corpórea. Porém, existe uma nova corrente de pensamento, que inspirada 

na da teoria realidade objetiva, prega que as pessoas jurídicas têm existência e 

vontade próprias, distintas de seus membros (pessoas físicas) (DINIZ, 2004, p.215). 

E que foi recepcionada pelo texto constitucional de 1988, no seu artigo 225, § 3º. 

Ainda há aqueles que são opositores e críticos da responsabilização das pessoas 

jurídicas, que defende “a responsabilização penal pessoal dos dirigentes que se 

tenham valido da empresa para a pratica de crimes [...]” (ANTUNES, 2017, p. 794). 

E em seguida o mesmo autor admite que elas possam praticar crimes próprios: 

“pessoalmente, entendo possível a prática de crimes por pessoa jurídica, desde que 

sejam crimes próprios” (ANTUNES, 2017, p. 795). 

O crime deve atingir um bem tutelado, pois tal qual no direito penal, onde se 

protege o patrimônio, a vida, a integridade física e moral do ser humano, no direito 

ambiental a proteção circunda o “bem ambiental juridicamente tutelado”, e uma vez 

ocorrendo o dano, o prejuízo, a perda ou a deterioração do bem ambiental, ocorre o 

crime ambiental, independente de culpa. 

 

3.1 Crimes de perigo  

 

Tendo-se em mente o crime de perigo, é necessário destacar que este, por 

sua vez, pode ser dividido em duas espécies, os de perigo concreto e os de perigo 

abstrato. No caso do perigo concreto, os fatos praticados pelo criminoso, ainda que 

não causem lesão aparente à bem jurídico-penal, o deixa em risco real, os atos do 

autor molda uma circunstância geradora de efetivo risco ao bem jurídico-penal. Já 

nos crimes de perigo abstrato, a chance de que haja uma ofensa a direito é grande. 

Outrossim, não se visualiza perigo efetivo, sendo exclusivamente a lei reconhecendo 

a situação, em tese, perigosa, em casos que ainda não foi possível averiguar a 

situação real.  

Nos crimes de perigo abstrato, foi instituído pelo legislador que a simples 

ocorrência da conduta já é elemento contumaz para a configuração do crime, o que 

soa em total desacordo com a sistemática adotada pelo regramento jurídico atual. 

Bitencourt (2012, p.126) explica que: 

 
Concreto é aquele que precisa ser comprovado, isto é, deve ser 
demonstrada a situação de risco corrida pelo bem juridicamente protegido. 



 

O perigo só é reconhecível por uma valoração subjetiva da probabilidade de 
superveniência de um dano. O perigo abstrato é presumido juris et de jure. 
Não precisa ser provado, pois a lei contenta-se com a simples prática da 
ação que pressupõe perigosa. 

 

O avanço do direito penal atual explica o motivo pelo qual o legislador vem, 

cada vez mais, tipificando condutas consideradas de perigo abstrato. Leciona, nesse 

sentido, Bottini (2013, p.85): 

 

A expansão do direito penal atual prima pela utilização dos crimes de perigo 
abstrato como técnica de construção legislativa empregada para o 
enfrentamento dos novos contextos de risco. Pode-se afirmar que os tipos 
de perigo abstrato constituem o núcleo central do direito penal de risco. A 
configuração da sociedade contemporânea, o surgimento dos novos riscos 
e suas características respondem por este fenômeno, por diversos motivos. 

 

A razão para a existência dos crimes de perigo abstrato é a possibilidade 

grande de ações causarem grave lesão a bens jurídicos protegidos pelo Estado, de 

modo nocivo, com a utilização de novas tecnologias, por exemplo, tem um potencial 

de afetar um volume crescente de bens jurídicos. Nesse sentido, a doutrina adota 

como exemplo principal a energia nuclear, utilizada de organismos genéticos 

modificados. 

Neste contexto, o que importa é evitar ou controlar de alguma forma as 

condutas, e não reprimir os resultados. Assim a real importância gestor de risco é 

evitar que ocorra a lesão ao bem jurídico se antecipando a ela. 

A proteção de bens jurídicos coletivos é mais uma das causas ensejadoras do 

surgimento do instituto dos crimes de perigo abstrato, visando o legislador atalhar as 

vias de punição na tentativa de prevenir a ocorrência de resultado mais grave. 

Este objetivo seria alcançado, portanto, não somente pela proibição de lesões 

ou ameaças concretas a tais bens jurídicos, mas também pela inibição de condutas 

que resultassem em um perigo potencial e que, por isso, maculassem as condições 

de interação social dos cidadãos. Nesse sentido, os delitos de perigo abstrato 

seriam classificados como tipos de resultado lesivo, ou seja, esta categoria delitiva 

não seria um instrumento de antecipação de tutela penal, mas a própria reação 

estatal em razão da inobservância dos padrões mínimos de segurança, direcionados 

aos bens jurídicos que visem a tutela penal passivos de lesão. 

 

 



3.2 Crimes de perigo e a proteção ao meio ambiente 

 

O desenvolvimento atual das legislações penais tem demonstrado acentuada 

utilização dos delitos de crime abstrato, resultante da teoria da prevenção do Direito 

Penal contemporâneo, cujo foco está centrado na redução do risco, e não mais na 

ideia de punição do Direito clássico. Característica marcante nessa classificação é 

que a sanção recai sob a conduta do agente sem que tenha havido lesão ao bem 

jurídico protegido e ainda que ausente dolo para a causação de resultado danoso. 

Percebe-se que os crimes de perigo abstrato buscam evitar determinado dano 

realizado pela ação, antes de sua exposição a perigo efetivo de dano, gerando o 

sentimento de segurança e paz social à sociedade. Se pune a simples violação da 

norma, independentemente da ocorrência de dano real ao objeto tutelado. Com isso, 

a conduta punida é aquela que infringe a ordem pública e lesionam a segurança. 

A presunção do perigo real é dada pela norma, e essa presunção é juris et de 

juris, já que a punição se opera ainda que a conduta não seja apta a causar nenhum 

dano ou perigo concreto ao bem tutelado (FIGUEIREDO, 2013). É justamente nesse 

ponto que reside a crítica da punição dos crimes de perigo abstrato, ou seja, em 

razão da ausência do elemento perigo no tipo penal, sendo suficiente, para a 

caracterização do delito, que o agente tenha conhecimento dos elementos típicos do 

crime, dispensando sua ciência acerca da efetiva lesividade. 

Além da vertente que entende os crimes de perigo abstrato como crimes de 

periculosidade, cujo fundamento encontra-se na ação, cita-se, ainda, a corrente que 

analisa os referidos delitos como crimes de lesão, segundo a qual os crimes de 

perigo abstrato não objetivam tutelar antecipadamente um bem jurídico, mas 

protegem a integridade dos respectivos bens. Considera-se que o perigo deve ser 

entendido como realidade em razão da repercussão que o estado de perigo traz à 

sociedade, constituindo uma reação do Estado em decorrência da ofensa ao bem 

jurídico sob o aspecto do cuidado de perigo, conforme dispõe D’ávila (2009, p. 9):  

 

Em decorrência das conclusões obtidas quando do estudo do princípio da 
ofensividade, e por entender que a lógica do Direito Penal do Estado 
Democrático de Direito é focada, cumulativamente, no desvalor da ação e 
no desvalor do resultado, preferimos compreender os delitos de perigo 
abstrato como de lesão. Portanto, os crimes de perigo abstrato não se 
tratam de antecipação da tutela penal, mas a reação estatal em razão da 
própria ofensa ao bem jurídico, no plano do cuidado-de-perigo.  

 



 

O Direito Penal contemporâneo, norteado pela diminuição do risco em 

substituição à ideia de punição, tem procurado remover o delito de lesão do centro 

de sua tipologia, para colocar em seu lugar a tutela dos delitos de perigo abstrato.  

Pelo exposto, constata-se que a intenção legislativa é antecipar a punição de 

condutas que demonstrem ser lesivas à sociedade como é o caso de crimes contra 

o meio ambiente, prevenindo, desta forma, a prática dos ilícitos, função precípua do 

Direito Penal. 

A criminalização do perigo, em sede de Direito Penal Ambiental, reflete o 

preconizado pelo princípio da prevenção e da precaução, tendo em vista que, ao 

punir antecipadamente uma conduta potencialmente danosa ao bem jurídico 

protegido – no caso, o meio ambiente ecologicamente saudável, dispensa a 

necessidade de que já se tenha produzido um resultado – o dano – e institui a tutela 

preventiva dos bens ambientais por não ser de bom alvitre aguardar que a lesão 

efetivamente ocorra (FIGUEIREDO, 2013).  

Ao se prever como conduta típica que ocasione mero perigo, dispensando 

que o evento danoso seja produzido para só então reprimi-lo, viabiliza-se a atuação 

estatal a tempo de evitar que o dano ecológico se concretize pois este, quase 

sempre é irreversível e irreparável (FIGUEIREDO, 2013). 

Levando-se em conta que a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 

225, § 3º, a tutela penal do meio ambiente e entendendo que esse tipo de tutela 

deverá, antes de mais nada, consubstanciar-se nos princípios que norteiam a 

proteção dos bens ambientais, a atuação preventiva precisa ser buscada garantindo 

que se efetive, na prática, os princípios da prevenção e da precaução. Nesse 

sentido, a criminalização de condutas potencialmente perigosas ao meio ambiente, 

que tornam possível punir o agente antes que o dano se consuma é a melhor 

maneira de se atender aos princípios já mencionados.  

Além de atuar como tutela penal antecipada, a eficácia do crime de perigo 

reside no fato de desestimular práticas danosas, na medida em que influencia 

diretamente no iter da conduta que poderá causar o dano ambiental, antes mesmo 

que este se concretize. 

 

 

 

 



4 CONCLUSÃO 

 

O Direito penal, como mecanismo de controle social, precisa se adaptar à 

dinâmica da sociedade moderna e reagir de maneira que seja possível responder à 

política social da atualidade e ao mesmo tempo, respeitar o preceituado pelos 

princípios constitucionais penais.  

Reconhecer a atuação do Direito penal na tutela ao meio ambiente é 

necessário, por este ter como função inequívoca a proteção de bens jurídicos 

fundamentais aos cidadãos, considerados individual e coletivamente. Sua orientação 

obrigatoriamente deve ser direcionada à prevenção de ofensas a estes bens 

jurídicos, sob pena de ter sua eficácia esvaziada. 

Por óbvio, para que o Direito Penal possa cumprir adequadamente sua função 

de tutelar valores e, por conseguinte, ser eficaz, é preciso que assuma um papel 

preventivo a fim de evitar a ocorrência danos que tragam prejuízos a toda a 

sociedade e tragédias ambientais irreparáveis. A técnica de tipificação que mais se 

adequa a esses anseios de antecipação da proteção penal é a criminalização 

antecipada do perigo, a fim de evitar a ocorrência de catástrofes anunciadas. 

Assim depreende-se que o meio ambiente é um bem jurídico digno de 

proteção penal, até porque, há previsão explícita de criminalização no art. 225, §3º 

da Constituição Federal. Logo, o direito penal é um instrumento adequado para a 

tutela desse bem. 

Ante a todo o exposto conclui-se que técnica legislativa dos crimes de perigo 

parece ser a forma mais adequada de se proteger o meio ambiente, sendo 

perfeitamente possível que a tutela penal do ambiente esteja vinculada às teorias 

ecléticas (mistas) dos fins da pena, sem que isto implique em uma afronta à 

Constituição Federal. A ideia de retribuição jurídica deve estar somada ao conceito 

de prevenção, quer pela intimidação, quer pela possibilidade de restaurar a ordem 

ambiental sem prejudicar o punido. 
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