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CAPÍTULO  07 
Lei dos Crimes Ambientais 

(9.605/98)
A presente lei trata dos crimes cometidos contra 

o meio ambiente e seu principal objetivo é a repara-
ção ou compensação dos danos ambientais, por isso, 
prevê, em sua maioria, crimes de menor potencial 
ofensivo (princípio do poluidor - pagador).

Da Apreensão do Produto e do Ins-
trumento de Infração Administra-
tiva ou de Crime

Verificada a infração, serão apreendidos seus 
produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos 
autos.

Os animais serão libertados em seu habitat ou en-
tregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades 
assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilida-
de de técnicos habilitados.

Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, 
serão estes avaliados e doados a instituições científicas, 
hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis 
serão destruídos ou doados a instituições científicas, 
culturais ou educacionais.

Os instrumentos utilizados na prática da infração 
serão vendidos, garantida a sua descaracterização por 
meio da reciclagem.

Mandados Expressos de Penaliza-
ção/Criminalização

Mandados expressos de penalização/crimina-
lização são situações em que a própria Constituição 
Federal considera determinada conduta como crime, 
independente de legislação ordinária. A Constituição 
Federal serve como vertente para que o legislador or-
dinário crie as leis e, dessa forma, estará obrigado a 
considerar tal conduta como crime, pois assim prevê 
a CF. Como exemplo de mandados expressos de pe-
nalização, temos o caso da tortura e do racismo que, 
mesmo antes de existir lei sobre o assunto, a CF já 
determinava que essas condutas seriam considera-
das crimes e já elencavam certas consequências para 
elas. Quanto ao Crime ambiental,  a CF já previa que 
a conduta provocadora de dano ao meio ambiente 
seria crime em seu artigo 225, §3º.

Concurso de Pessoas
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a 
prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua cul-
pabilidade, bem como o diretor, o administrador, o 
membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, 
o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 
podia agir para evitá-la.

O artigo 2º da Lei Ambiental prevê, na parte desta-
cada, a teoria monista quanto ao concurso de crimes 
adotada pelo Código Penal no artigo 29. Quanto ao 
concurso, existem teorias, a saber:

 → Teoria monista: a teoria monista é aquela que, 
quando os agentes praticam crime em concurso 
de pessoas, eles responderão por crime único.

 → Teoria Dualista: para a teoria dualista, os autores 
responderão por um crime e os partícipes por 
outro crime.

 → Teoria Pluralista: cada agente responde por um 
crime, de acordo com sua conduta. 
 » Ex.: Corrupção ativa e corrupção passiva.

Omissão Penalmente Relevante
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para 
a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpa-
bilidade, bem como o diretor, o administrador, o 
membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, 
o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 
podia agir para evitá-la.

A parte destacada prevê que esses sujeitos res-
ponderão pelo crime assim como os autores, ou seja, 
mesmo agindo omissivamente, eles responderão como 
se tivessem agido comissivamente, por isso, se fala em 
omissão penalmente relevante, que está prevista no 
art. 13, §2º, do CP:

Art. 13 § 2º - A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) Tenha por lei obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância.

Como se percebe, a alínea “a” prevê a omissão 
determinada por lei e foi justamente isso que a lei am-
biental fez.

 → Requisitos para responder por Omissão:
 ˃ Saber da prática criminosa.
 ˃ Poder agir para evitá-la.

Denúncia Geral x Denúncia Genérica
Denúncia genérica é aquela denúncia que descreve 

apenas o tipo penal e o imputa genericamente a todos 
os sócios; e denúncia geral é a que descreve minuciosa-
mente a conduta delituosa e imputa a todos os sócios da 
empresa. Importante lembrar que a denúncia genérica 
é tida como inapta pelo STJ, já a denúncia geral é aceita. 
Essa regra vale para todos os crimes societários.

Responsabilidade Penal da Pessoa 
Jurídica

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabiliza-
das administrativa, civil e penalmente, conforme o 
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
ou benefício da sua entidade.

A lei ambiental prevê que a pessoa jurídica poderá 
ser responsabilizada administrativa, civil e penalmente, 
e essa responsabilidade penal está baseada na teoria 
da realidade ou da personalidade real, entendida como 
a teoria que explica a existência da pessoa jurídica no 
mundo real, dotada de vontades e, por esse motivo, 
poderá cometer crimes. Em contrapartida a essa teoria, 
existe a teoria da ficção jurídica, de Savigni, entendida 
como a teoria que defende que a pessoa jurídica não 
passa de uma ficção jurídica e, desse modo, não existe 
no mundo real e jamais poderá cometer crimes.
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Requisitos para Responsabilização da 
Pessoa Jurídica

 ˃ Decisão de representante legal ou contratual, ou 
órgão colegiado.

 ˃ No interesse ou benefício da pessoa jurídica.

Responsabilidade Penal por Ri-
cochete, por Procuração ou de 
Empréstimo

A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui 
a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes 
do mesmo fato. Se a pessoa física for imputada penal-
mente e estiverem presentes os demais requisitos, a 
pessoa jurídica sofrerá essa imputação por ricochete, 
de empréstimo.

Teoria da Dupla Imputação: nos crimes ambientais, 
para que a pessoa jurídica seja denunciada, a pessoa 
física também deverá o ser, senão a denúncia nem será 
aceita. O MP deve denunciar os dois ao mesmo tempo.

Desconsideração da pessoa jurídica
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao res-
sarcimento de prejuízos causados à qualidade do 
meio ambiente.

De acordo com o art. 4º, a pessoa jurídica poderá ser 
desconsiderada para alcançar os bens dos sócios, para 
que os prejuízos causados sejam ressarcidos. No entanto, 
a desconsideração só é válida para pagamento da multa 
administrativa ou condenação de reparação civil e nunca 
para pagamento de multa decorrente de condenação 
penal, pois esta última não poderá transcender a pessoa 
jurídica (princípio da intranscendência da pena).

Aplicação da Pena
Serão estudadas etapas diferentes para aplicação 

da pena em pessoas físicas e em pessoas jurídicas:
Pessoa Física Pessoa Jurídica

1ª Etapa: Quantidade da pena 1ª Quantidade

2ª Etapa: Regime inicial

3ª Etapa: Possibilidade de substituição por restriti-
va de direitos, multa ou “sursis”

1ª Etapa: quantidade da pena
 → A aplicação da pena passa por três fases:
 ˃ Circunstâncias judiciais.
 ˃ Circunstâncias legais (Agravantes/Atenuantes).
 ˃ Causas de aumento/diminuição.
Circunstâncias Judiciais
Nas circunstâncias judiciais, o juiz aplicará a pena-

-base e observará os seguintes requisitos (para memo-
rizar Sangra):

 ˃ Situação Econômica
 ˃ Antecedentes
 ˃ Gravidade do Fato
Circunstâncias Legais
Na segunda fase, o juiz partirá da pena-base para 

aplicação da pena provisória e observará as seguintes 
Atenuantes e Agravantes:

 → Atenuantes (Para memorizar Barcoco)
 ˃ Baixo grau de instrução ou escolaridade do 

agente.

 ˃

 ˃

01. O baixo grau de instrução ou escolaridade do 
agente que pratica crime ambiental é causa de 
exclusão da ilicitude. 

ERRADO. O baixo grau de instrução ou escolaridade 
do agente é um atenuante previsto na lei dos crimes 
ambientais.

 ˃ Arrependimento do infrator, manifestado pela 
espontânea reparação do dano ou limitação sig-
nificativa da degradação ambiental causada.

No Código Penal, a reparação do dano manifestada 
pelo infrator, antes do recebimento da denúncia, confi-
gura arrependimento posterior, que é uma causa geral 
de diminuição de pena; se for depois do recebimento 
da denúncia, configurará uma atenuante genérica. Na 
Lei Ambiental, sempre será atenuante, seja anterior ou 
posterior ao recebimento da denúncia.

 ˃ Comunicação prévia pelo agente do perigo 
iminente de degradação ambiental.

 ˃ Colaboração com os agentes encarregados da vi-
gilância e do controle ambiental.

 → Agravantes:
 ˃ Reincidência nos crimes de natureza ambiental 

(crimes de outra natureza não geram reincidência).
 ˃ Ter o agente cometido a infração:

 » Para obter vantagem pecuniária.
 » Coagindo outrem para a execução material da 

infração.
 » Afetando ou expondo a perigo, de maneira 

grave, a saúde pública ou o meio ambiente.
 » Concorrendo para danos à propriedade alheia.
 » Atingindo áreas de unidades de conservação 

ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a 
regime especial de uso.

 » Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assenta-
mentos humanos.

 » Em período de defesa à fauna.
 » Em domingos ou feriados.
 » À noite.
 » Em épocas de seca ou inundações.
 » No interior do espaço territorial especialmente 

protegido.
 » Com o emprego de métodos cruéis para abate 

ou captura de animais.
 » Mediante fraude ou abuso de confiança.
 » Mediante abuso do direito de licença, permis-

são ou autorização ambiental.
 » No interesse de pessoa jurídica mantida, total 

ou parcialmente, por verbas públicas ou bene-
ficiada por incentivos fiscais.

 » Atingindo espécies ameaçadas, listadas em re-
latórios oficiais das autoridades competentes.

 » Facilitada por funcionário público no exercício 
de suas funções.

 → 2ª etapa: regime inicial
 → 3ª etapa: possibilidade de substituição por restriti-

vas de direito, multa ou “sursis”.
Restritiva de Direitos
 → Características:
 ˃ Autonomia.


