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O CARÁTER RETÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE 

CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS 

 

 

Elza Antonia Pereira Cunha Boiteux∗ 

 

 

Propomos examinar uma lacuna no nosso direito, no que se refere aos limites seguros 

para a exposição da população aos efeitos da radiação eletromagnética, que teria sido 

aparentemente suprida por meio da edição da Lei n.º 11.934, de 5 de maio de 2009 1. Veremos 

que essa lei oculta o problema que deveria enfrentar, revelando seu caráter retórico. 

 

 

1. A retórica 

 

A retórica, segundo Cícero, é arte que nos permite expor a verdade com eloquência. 

Na retórica clássica o estudo centrava-se nas técnicas da arte de persuadir e convencer, como 

um dos principais atributos da educação dos jovens gregos e romanos. Além de instruir, a 

retórica os levava a tomar partido numa disputa acirrada.  

Sócrates foi o primeiro a discordar dessa tese, ao afirmar que quem tem a capacidade 

de convencer não tem capacidade de ensinar. Esta posição ficou clara no diálogo Górgias de 

Platão, no qual Sócrates indaga ao seu oponente: "tens mais alguma coisa a acrescentar sobre 

o poder da retórica, além de levar a persuasão à alma dos ouvintes?2 Na resposta, Górgias 

tenta mostrar a relevância da sua arte, delimitando a área de sua aplicação: "essa persuasão é a 

que se exerce nos tribunais e demais assembleias, como já disse a pouco, e que se relaciona 

                                                 
∗  Professora Associada do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. 
1  Lei n.º 11.934, de 5 de maio de 2009, que Dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, 

magnéticos e eletromagnéticos, altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e dá outras providências. A Lei 
n.º 11.934/2009 foi regulamentada pela Resolução Normativa nº 398, de 23 de março de 2010, com alterações da 
Resolução Normativa nº 413, de novembro de 2010, ambas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

2  PLATÃO. “Górgias ou : Sobre a retórica. Gênero refutatório” In Protágoras, Górgias, Fedão. 2ª. ed., Tradução 
de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2002, p. 125-245. 
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com o justo e injusto.3  

Daí, a conclusão socrática: a retórica promove a crença e não o conhecimento relativo 

ao justo ou injusto, ela seria apenas um meio de tergiversar sobre a justiça. Para demonstrar a 

inferioridade da retórica, Sócrates explica:  

 

“[...] Se há, portanto, duas maneiras de falar ao povo, uma delas é adulação e oratória 

da pior espécie; a outra é algo mais belo, porque se preocupa com deixar boa quanto possível a 

alma dos cidadãos, esforçando-se para dizer o que é melhor, quer agrade quer não agrade o 

auditório. [...]”4 

A afirmação extremada de Sócrates não foi acompanhada pelas gerações seguintes, 

mas ela nos alerta para as possíveis divergências entre as palavras e as intenções subjacentes a 

elas, bem como sobre a capacidade do orador de ocultar o mal sob a fachada do bem. Essa 

acusação se transformou em argumento permanente contra os retóricos.5  

Para os autores modernos, a retórica não traduz incompatibilidade entre ensino e 

persuasão, ela é considerada uma técnica de argumentação autêntica muito útil no âmbito 

jurídico. Chaïm Perelman, entre outros, estuda a teoria da argumentação como um processo 

geral aplicável às ciências humanas, principalmente no âmbito dos juízos éticos e jurídicos. 

Para Perelman, a retórica refere-se mais à adesão do ouvinte a uma posição do que à 

demonstração de uma verdade, uma vez que a eficácia do discurso jurídico depende da 

capacidade de convencimento da plateia.6 Neste sentido, a retórica diferencia-se da lógica 

formal, que busca persuadir o ouvinte por meio de demonstração. Ainda que a maioria dos 

lógicos não admita a existência de uma lógica jurídica, eles admitem a existência de uma lógica 

não-formal, dedicada ao estudo da argumentação para apoiar ou criticar uma tese.7 

Interessa-nos aqui essa capacidade de questionar a linguagem, na qual os argumentos 

possam revelar a natureza dúbia da relação entre a verdade e fatos, entre a demonstração e a 

afirmação. Com a ressalva de que a demonstração, em direito, nada mais é do que a 

                                                 
3  PLATÃO. “Górgias ou : Sobre a retórica. Gênero refutatório”. Cit., p. 137-138. 
4  PLATÃO. “Górgias ou : Sobre a retórica. Gênero refutatório”. Cit., p. 212, 503 b. 
5  SKINNER. Quentin. Razão e retórica na filosofia de Hobbes. Tradução de Vera Ribeiro. São Paulo: Ed. 

UNESP, 1999, p. 232. 
6  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica y nueva retórica. In La lógica jurídica y la nueva retórica. Tradução de 

Luis Díez-Picazo. Madrid: Civitas, 1979, p. 133-176. 
7  PERELMAN, Chaïm. O raciocínio jurídico: uma lógica da argumentação. In Ética e Direito. Tradução de Maria 

Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 490-505. 
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argumentação para um auditório, dentro de um determinado contexto jurídico.8  

No discurso da lei, os conceitos jurídicos, definições e classificações não são 

puramente descritivos. O legislador se inspira num juízo de valor que nem sempre é expresso 

ou pode ser identificado pelo intérprete que não possui conhecimento jurídico. É preciso 

atender não só às regras que governam o uso da linguagem, mas, principalmente, às regras 

hermenêuticas, para se compreender o significado legal.  

Por essas razões, o raciocínio jurídico depende de regras que indiquem os pontos 

relevantes na interpretação da lei. Por exemplo: não se exige a prova dos fatos notórios ou 

daqueles dos quais o homem normal tenha conhecimento; as presunções legais não admitem 

prova em contrário, etc. O jurista e o legislador devem conhecer tais regras para delimitar 

adequadamente o objeto de aplicação de uma norma, a identificação do sujeito e das 

respectivas responsabilidades. 

De outro lado, a técnica jurídica que permite qualificar fatos e extrair consequências 

jurídicas não é suficiente para se entender o sentido normativo da lei. O intérprete deve 

entender o discurso da lei no contexto histórico e social, pois os conceitos jurídicos precisam 

ter condições de levar a uma solução adequada da questão a ser decidida9. Essa é a razão pela 

qual a norma do artigo 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro se sobrepõe às 

demais, ao dispor: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum.”  

 

2. A noção de lacuna 

 

Entendemos que a Lei n.º 11.934, de 5 de maio de 2009, que dispõe sobre os limites 

aparentemente seguros para a exposição da população aos efeitos da radiação eletromagnética, 

não preenche a lacuna10 do ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
8  PERELMAN, Chaïm. O raciocínio jurídico: uma lógica da argumentação. Cit., p. 493: “[...] De fato, aquilo que 

se chama demonstração, em direito, não é mais do que uma argumentação, e a lógica jurídica comporta o estudo 
de esquemas argumentativos não-formais, próprios do contexto jurídico. Enquanto a demonstração é impessoal e 
poderia mesmo ser controlável mecanicamente, toda argumentação se dirige a um auditório que ela se empenha 
em persuadir ou convencer, cuja adesão, às teses defendidas pelo orador, ela deve ganhar.” 

9  ZIPELLIUS, Reinhold. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 377. 
10  DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 29. “[...] o vocábulo ‘lacuna’ foi 

introduzido, com um sentido metafórico, para designar os possíveis ‘vazios’ ou melhor, os referidos casos em 
que o direito objetivo não oferece, em princípio, uma solução; em que há, por outras palavras, uma 
impossibilidade lógica de solução normativa a um caso dentro de um determinado sistema.” 
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Entre as diversas espécies de lacuna afirma-se lacuna própria11 aquela que existe no 

sistema jurídico em razão da complexidade da matéria, ou porque as necessidades de uma 

sociedade em mudança revelam um possível descompasso entre as necessidades sociais, o 

avanço da ciência, e o direito posto12. Nesses casos o legislador deixa, voluntariamente, de 

especificar os dados normativos, uma vez que o ordenamento jurídico prevê regras 

hermenêuticas para o preenchimento das omissões.  

As lacunas devem ser examinadas em relação ao sistema normativo considerado na 

sua totalidade, que exige a norma faltante como algo que é menos que o todo jurídico. É certo 

que a totalidade jurídica não deve, mas pode ter uma falta. Neste sentido, a lacuna está ligada a 

uma concepção de sistema no seu uso tradicional, um todo composto de partes, ordenado13. 

Em nosso direito as lacunas são supridas pelo juiz, por aplicação do disposto no artigo 

4° da de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá 

o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” 

 

3. A Lei nº 11.934/2009 e a poluição eletromagnética 

 

Apesar do avanço da ciência e da tecnologia, a história da humanidade tem registrado 

inúmeros atos de degradação da natureza, da atmosfera e das fontes de energia renováveis, em 

prejuízo das atuais e futuras gerações. A intervenção do ser humano é tal que ele pode não 

apenas modificar a natureza, em sentido estrito, mas provocar alterações genéticas em outros 

seres humanos.  

A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em 

detrimento dos habitats naturais, bem como a expansão urbana e industrial, prejudicam a 

biodiversidade14 e conduzem à extinção muitas espécies vegetais e animais. 

Daí a preocupação do legislador constituinte de 1988, no sentido de garantir a 

efetividade das normas de proteção15. 

                                                 
11  BOBBIO. Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Polis; Brasília: Editora da Universidade de 

Brasília, 1989, p. 144. 
12  FERRAZ JÚNIOR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: 

Atlas, 2010, p. 275-277. 
13  FERRAZ JÚNIOR. Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 127-128. 
14  A Convenção da Diversidade Biológica foi assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992 e aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994. 
15  Constituição Federal. Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
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Durante décadas a energia elétrica foi considerada uma forma de energia 

absolutamente limpa (não poluente) e não se imaginava que ela pudesse causar algum dano, a 

não ser através do contato direto com o corpo.  

No entanto, muitos cientistas que pesquisam o bioeletromagnetismo estão convencidos 

de que os campos eletromagnéticos16 artificiais induzem efeitos biológicos possivelmente 

prejudiciais à saúde. Alguns demonstraram que os efeitos da radiação são similares aos 

mecanismos bioquímicos, reputados como responsáveis por efeitos neurológicos que levam à 

perda da memória recente.  

Outras pesquisas concluíram que a radiação está ligada ao desenvolvimento de 

doenças graves como câncer, mal de Alzheimer e mal de Parkinson17. 

Portanto, inúmeros cientistas reconhecem o grau de nocividade dos campos 

eletromagnéticos de baixa frequência18. 

Apesar dos inúmeros estudos reveladores do risco, há grande resistência em conceber 

a energia elétrica como fator de poluição e forma de contaminação, até porque a noção de 

contaminação esteve tradicionalmente vinculada à existência de resíduos. Desde 1979, no 

entanto, a discussão perdeu relevância, até mesmo no âmbito jurídico, porque a Convenção 

sobre a poluição transfronteiriça a longa distância19, de 13 de novembro de 1979, estabeleceu:  

“A poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância é definida como a descarga 

pelo homem, de forma direta ou indireta, de substâncias ou energia para a atmosfera, com 

efeitos nocivos para a saúde, o ambiente ou os bens materiais de um outro país, sem 

possibilidade de distinguir as fontes individuais e coletivas dessa descarga.”20 

                                                                                                                                                                
 §1º Para assegurar a efetividade desses direito, incumbe ao poder público: 
 I - [...] 
 II - preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisas e manipulação de material genético;” 
16  A Resolução Normativa nº 398, de 23 de março de 2010, da ANEEL, art. 2º, incisos I e II, apresenta definições 

do que sejam campos elétricos e magnéticos. 
17  TEJO, Francisco de Assis F. Impactos Sanitários dos Campos Eletromagnéticos Não Ionizantes e a Necessidade 

de Adotar-se o Princípio da Precaução. In: Seminário sobre Radiações Não Ionizantes, a Saúde e o Ambiente. 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de 
Engenharia Elétrica, Porto Alegre, 18 e 19 de maio de 2009. 

18  Os campos eletromagnéticos de alta frequência penetram em uma pequena profundidade do tecido e os campos 
de baixa frequência atravessam o tecido do corpo humano, sendo esta a principal razão pela qual os efeitos 
biológicos de cada um são medidos conforme índices diversos.  

19  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 
responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001, p. 212-14, relata que o neologismo “transfronteiriço” foi introduzido 
na linguagem jurídica a partir da definição da Resolução do Conselho da OCDE, de 14 de novembro de 1974. 

20  No original da “Convention on long-range transboundary air pollution”, “Definitions”, “Article 1: For the 
purposes of the present Convention:” “(a) ‘air pollution means the introduction by man, directly or indirectly, of 
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A poluição pode ser causada por substâncias ou por “formas de energia”21. Essa 

realidade foi reconhecida primeiramente em convenções internacionais, mas foi incorporada ao 

direito positivo do nosso país com a Lei nº 6.938/91, artigo 3º, inciso III, alínea “e”, ao dispor 

que “lançar energia”22 é uma maneira de poluir o meio ambiente. 

Entre as diversas formas de radiação eletromagnética distinguem-se as radiações 

denominadas “ionizantes” das “não-ionizantes”23. As radiações ionizantes, conhecidas pelo 

termo “radioatividade” ou a sua variante “radiatividade”24, geram efeitos mais evidentes que as 

não-ionizantes. Assim diz-se, em sentido técnico, existir “radioatividade” nos lugares afetados 

por radiações ionizantes. 

No caso da energia elétrica, que se caracteriza como radiação não-ionizante, aplicam-

se os termos “radiação eletromagnética” ou “campos eletromagnéticos” 25. 

Tanto os profissionais quanto as pessoas que precisam se expor à radioatividade (como 

ocorre na realização de exames médicos para os quais é necessário aplicar raios X em alguma 

parte do corpo, por exemplo) dispõem de proteção: roupas especiais protegem as pessoas; 

                                                                                                                                                                
substances or energy into the air, resulting in deleterious effects of such a nature as to endanger human health, 
harm living resources and ecosystems and material property and impair interfere with amenities and other 
legitimate uses of the environment, and ‘air pollutants’ shall be construed accordingly;”. Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31981D0462:PT:PDF>. Transcrevemos 
acima a Síntese do conceito disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28162_pt.htm>. 

21  Convenção de Genebra de 13 de novembro de 1979, sobre Poluições Atmosféricas Transfronteiriças de Longa 
Distância, que possui, no nosso direito interno, valor apenas doutrinário. 

22  Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I - meio ambiente, 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;  
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;  
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:  
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
c) afetem desfavoravelmente a biota;  
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

 e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;  
23  Como esclarece a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, Estabelecendo um diálogo sobre riscos de 

campos eletromagnéticos, Genebra, OMS, 2002, p. 13: “Ao contrário da radiação ionizante (tais como raios 
gama emitidos por materiais radioativos, raios cósmicos e raios-X) que ocupa a parte superior do espectro 
eletromagnético, os CEM são demasiado fracos para quebrar as ligações que mantêm as moléculas ligadas em 
células e, portanto, não podem produzir ionização. É por essa razão que CEM [campos eletromagnéticos] são 
chamados de 'radiações não-ionizantes' (RNI).” (esclarecimentos acrescentados entre colchetes). 

24  Para um exame abrangente das fontes e dos efeitos das radiações ionizantes consulte-se: UNITED NATIONS 
SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION. UNSCEAR Report to the General 
Assembly, with Scientific Annexes. New York: United Nations, 2000. No volume 1 são analisadas as fontes de 
radiação ionizante; no volume 2, os seus efeitos. 

25  BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto. Poluição Eletromagnética e Meio 
Ambiente – O Princípio da Precaução. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p.12-32. 
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paredes especiais, entre outras medidas de segurança, protegem o entorno. 

A população em geral que se encontra próxima das linhas de transmissão de energia 

elétrica (o mesmo ocorre na proximidade das subestações) fica, por sua vez, exposta aos 

campos eletromagnéticos durante longos períodos, até mesmo durante as vinte e quatro horas 

do dia. Sem nenhuma proteção. Isto porque a distribuição de energia elétrica é feita de forma 

contínua. 

Ainda que essas pessoas pudessem desligar todos os aparelhos elétricos das suas 

residências, elas continuariam a sofrer os efeitos da radiação das linhas de alta tensão, próximas 

da sua moradia. 

Em síntese, quando se trata dos efeitos nocivos da radiação eletromagnética, a 

população vizinha de uma linha de alta tensão não pode deliberar ou escolher o que é melhor 

para si. Ela pode decidir como usar, ligar e desligar um computador, ou uma televisão, mas fica 

necessariamente exposta a algo que não tem cheiro, não tem cor, é invisível, mas produz danos 

à saúde26. 

A promulgação da Lei nº 11.934/2009 se destinaria, em tese, a preencher uma lacuna 

do sistema jurídico brasileiro, estabelecendo limites considerados seguros para a exposição de 

seres humanos aos campos eletromagnéticos, no Brasil. Conforme dispõe seu artigo 1º: 

“Esta lei estabelece limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de 

radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica”.  

Ocorre que o texto da Lei nº 11.934/2009 não informa valores ou índices, nem 

qualquer medida para demonstrar quais seriam os limites considerados seguros. Ao contrário, 

ela remete a outras recomendações (normas não positivas) que supostamente descrevem e 

indicam os limites considerados seguros. Vejamos o caput do artigo 4º da lei em exame (Lei nº 

11.934/2009): 

“Art. 4º. Para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente em todo o território 

brasileiro, serão adotados os limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS para a exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e 

                                                 
26  Esclarece DODE, Adilza Condessa. Poluição ambiental e exposição humana a campos eletromagnéticos: estudo 

de casos no município de Belo Horizonte, com ênfase nas estações de radiobase de telefonia celular. 2003. 
Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Escola de Engenharia. 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 55: “Enquanto o Campo Elétrico é facilmente 
perceptível aos órgãos sensitivos humanos e pode ser contido por meio de bloqueadores físicos, barreiras 
sintéticas (borracha, principalmente) e de concreto; o Campo Magnético não é perceptível aos órgãos sensitivos 
humanos, e não é facilmente contido, nem mesmo por barreira de concreto, metal, borracha ou solo, 
transpassando qualquer meio existente na terra, inclusive o corpo humano.” 
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eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de radiocomunicação, por terminais de 

usuário e por sistemas de energia elétrica que operam na faixa até 300 GHz.” (itálicos apostos) 

O único valor ou medida que encontramos no artigo de lei acima é o limite da 

frequência sujeita à regulamentação legislativa (até 300 GHZ)27. Esta medida serve apenas para 

definir os operadores que, no exercício de sua atividade, estão sujeitos à norma. Não há valores 

que indiquem os limites de exposição dos consumidores ou dos trabalhadores. O texto legal 

afirma que adotará os limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde – OMS, mas 

não informa quais são eles. Assim, o legislador mantém a omissão no ordenamento jurídico, ao 

mesmo tempo em que indica um critério novo para o preenchimento da lacuna. 

Dada a existência da lacuna, permanece a dificuldade de encontrar os limites 

aplicáveis, pois o intérprete deverá procurar os dados nas Recomendações da Organização 

Mundial de Saúde.28  

Ocorre que a Organização Mundial de Saúde é uma agência subordinada à 

Organização das Nações Unidas – ONU, integrada por mais de 50 países, com seis línguas 

oficiais (inglês, francês, russo, espanhol, árabe e chinês). Sua estrutura abrange mais de 190 

países e, em alguns deles, conta com duplicidade de representações locais.  

Isto significa que os grupos de pesquisa da Organização Mundial de Saúde abrangem 

inúmeras áreas e que não há um único grupo responsável pelas recomendações de uma mesma 

área. 

Considerando que as inúmeras recomendações da OMS nem sempre seguem em um 

único sentido, nem mesmo revelam idêntico grau de intensidade, cabe perguntar a qual delas a 

lei brasileira se refere. De qual grupo virá o padrão a ser seguido? O critério deverá ser 

cronológico, de maneira que a recomendação mais recente tenha prioridade sobre a mais 

antiga? Ou haverá alguma regra hierárquica não escrita nem conhecida do público? 

                                                 
27  As radiações não-ionizantes dividem-se em:  
 1- baixa frequência, que operam entre 50 e 60 Hz, caso das linhas de alta tensão; 
 2- média frequência, que operam entre 50Hz e 800 MHz, caso das antenas de FM/AM;  
 3- alta frequência, que operam entre 300 MHz e 30 GHz, na qual se encontram as Estações de Telefonia Celular. 
28  A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência especializada, fundada em 7 de abril de 1948 e 

subordinada à Organização das Nações Unidas. Ela tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de 
saúde de todos os povos. A saúde foi definida nesse mesmo documento como um «estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade.» A OMS é 
composta por 193 Estados-membros que nomeiam delegações para a Assembleia Geral da Saúde Mundial, que é 
o órgão que decide sobre as recomendações e diretivas, com base nas pesquisas realizadas. Apesar das 
recomendações fundamentarem-se em pesquisas rigorosas e deliberações democráticas, é preciso lembrar que o 
financiamento das suas atividades não é desinteressado. Além das contribuições dos Estados-membros existem 
doadores que agem em nome do bem comum, como algumas organizações não-governamentais e, outros que 
agem no interesse pessoal. 
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A falta de clareza do caput do artigo 4º, acima transcrito, não impediu o legislador de 

se superar na imprecisão ao redigir o parágrafo único do mesmo artigo. Vejamos: 

“Parágrafo único. Enquanto não forem estabelecidas novas recomendações pela 

Organização Mundial de Saúde, serão adotados os limites da Comissão Internacional de 

Proteção Contra Radiação Não Ionizante – ICNIRP, recomendados pela Organização Mundial 

de Saúde.” 

Se o artigo primeiro da lei não especificou expressamente qual recomendação da OMS 

deveria ser adotada, nem forneceu os critérios de identificação da norma que deverá ser 

aplicada (por exemplo, o número dela ou o ano da publicação), como o intérprete poderá 

identificá-la? 

No parágrafo único do artigo 4º acima transcrito, o intérprete – que ainda não sabe 

qual é a recomendação referida no caput – precisará descobrir se existem novas 

recomendações; caso elas não existam, e apenas nessa hipótese, ele deverá atender às 

recomendações da ICNIRP. 

Ora, só se pode determinar que algo seja novo por meio de comparação com uma 

realidade já conhecida. Sem condições de identificar a recomendação vigente em dado 

momento, o intérprete não poderá determinar qual recomendação é nova. 

Diante das dificuldades encontradas, o parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 

11.934/2009 reafirma que a OMS adota os limites da ICNIRP. A conclusão do intérprete na 

aplicação da lei só pode ser uma: o legislador supõe que tanto a ICNIRP quanto a OMS 

recomendam os mesmos limites. Mas, quais são eles? 

No artigo 2º da Lei nº 11.934/2009, explica-se que os limites estabelecidos (sic) 

referem-se à população e aos trabalhadores, em razão do seu trabalho.  

Há uma informação nova no inciso I do artigo 3º dessa mesma lei, ao descrever como 

área crítica, aquela que estiver a 50 metros de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos. 

Cabe perguntar, portanto, que tipos de instalação devem ficar afastados dessa área considerada 

crítica. Seriam as estações, as subestações, as linhas de transmissão, as linhas de distribuição 

ou outros artefatos utilizados para a transmissão ou distribuição de energia elétrica? A simples 

menção ao que seja uma “área crítica” não exime o legislador de explicitar os seus propósitos. 

Também merece ressalva o disposto no artigo 7º da Lei nº 11.934/2009, quando 

examinado à vista da ausência de sanção na norma, bem como da origem dos recursos a serem 

utilizados na pesquisa. Transcrevemos: 

“As pesquisas sobre exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos serão financiadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico - FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, 

em especial aqueles oriundos dos fundos setoriais de energia e de saúde, bem como do Fundo 

para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL, instituído pela Lei 

nº. 10.052, de 28 de novembro de 2000.” 

Se o texto legal não determina quais são os limites seguros, previstos nas 

recomendações mencionadas, não há como impor sanções para quem desenvolve a atividade 

que desrespeita os limites de segurança. Então, haver-se-á de pesquisar o que, e para que? 

A previsão antecipada do financiamento e dos órgãos que deverão fornecer os 

recursos, levanta dúvidas sobre a fidedignidade da pesquisa a ser realizada. O aspecto 

financeiro não é o principal problema, o maior deles é selecionar grupos de pesquisa, com 

capacidade humana voltada para a realização do bem comum29. A lei expressa uma visão 

utilitarista sobre o financiamento ao conceber o homem como mestre e senhor da natureza, em 

detrimento visão ética aplicada à ciência. 

A atuação do órgão fiscalizador foi abordada no artigo 11 da Lei nº 11.934/2009:  

“Art. 11. A fiscalização do atendimento aos limites estabelecidos por esta Lei para 

exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações 

transmissoras de radiocomunicação, terminais de usuário e sistemas de energia elétrica será 

efetuada pelo respectivo órgão regulador federal.” 

O artigo de lei acima transcrito desconsidera o sistema constitucional brasileiro, pois o 

controle da poluição enquadra-se no poder de polícia da administração, em cada um dos níveis 

de governo (federal, estadual e municipal), competindo a cada um destes atuar nos limites do 

seu território e de sua competência, além de, no conjunto, colaborar com as providências de 

âmbito nacional de prevenção e repressão às atividades poluidoras. 

 

4. A regulamentação da Lei nº 11.934/2009 pela ANEEL   

 

Em 23 de março de 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

regulamentou a Lei nº 11.934/2009 por meio da Resolução nº 398, cujo artigo 3º dispõe30: 

“Artigo 3º Conforme estabelecido pela ICNIRP e recomendado pela OMS, os Níveis 

                                                 
29  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 332, distingue o 

“capital humano” da “capacidade humana”, conceito mais abrangente, esclarecendo: “A perspectiva da 
capacidade humana, por sua vez, concentra-se no potencial – a liberdade substantiva – das pessoas para levar a 
vida que elas têm razão para valorizar e para melhorar as escolhas reais que elas possuem.”. 

30  A Resolução ANEEL nº 398, acima referida, foi alterada pela Resolução ANEEL nº 413, de 3 de novembro de 
2010, mas essas alterações não dizem respeito aos aspectos abordados no presente estudo.  
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de Referência para a exposição do público em geral e da população ocupacional a campos 

elétricos e magnéticos na frequência de 60 Hz são apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 1: Níveis de referência para campos elétricos e magnéticos variantes no tempo na 

frequência de 60 Hz. 

 Campo elétrico 

Kv/m 

Campo magnético (µT) 

Público em geral 4,17 83,33 

População ocupacional 8,33 416,67 

 

Esta Resolução informa que os limites da Recomendação da ICNIRP são de 83,33 µT 

(microtesla) para o público em geral e 416,67 µT para os trabalhadores da área de energia31. 

Mas não esclarece se esses índices referem-se à exposição de curta ou de longa duração.  

Para efeito de comparação, apresentamos na tabela abaixo os limites adotados para a 

exposição do público em geral em alguns países, que são de oito a oitenta vezes menores32: 

 

Limites de Exposição à Radiação Não-Ionizante (áreas habitáveis) 

ICNIRP Holanda Itália Rússia Suíça 

83,33 µT 0,4 µT 10 µT 10 µT 1 µT 

 

Além disso, a Lei nº 11.934/2009 não estabelece qualquer sanção para o 

descumprimento do limite nela previsto (83,33 µT). Ainda que este limite pudesse abranger a 

todas as formas de exposição, a lei deveria ter explicitado qual seria a sanção pelo seu 

descumprimento (por evidente, meros atos administrativos não podem impor penalidades não 

previstas em lei). 

Poder-se-ia supor, em decorrência de leitura apressada da Resolução ANEEL nº 398, 

que ela obrigaria as concessionárias de energia a apresentar medições dos campos 

eletromagnéticos por elas gerados nas regiões urbanas, de maneira que a população em geral 

poderia ser adequadamente informada dos eventuais riscos. Mas nem isso ocorre. 

                                                 
31  O parágrafo único do artigo 3º da Resolução ANEEL nº 398 afirma que: “As Restrições Básicas para a exposição 

humana a campos elétricos e magnéticos na frequência de 60 HZ, recomendadas pela OMS, estão estabelecidas 
nos Guidelines for Limiting Exposure to time-Varying Eletric and Magnetic Fields da ICNIRP”.  

32
  BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto. Poluição Eletromagnética e Meio 

Ambiente – O Princípio da Precaução. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 109-129. 
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A norma regulamentar afastou da necessidade de controle para “os agentes de geração, 

transmissão e distribuição”, quando as suas instalações operarem com tensão inferior a 138 kV 

(Resolução ANEEL nº 398, art. 6º, caput). Isso significa que as instalações urbanas – em sua 

maioria, ao menos – não estão sujeitas à apresentação de medições, nem de simples cálculos 

dos campos eletromagnéticos por elas gerados. 

A necessidade de medição “no perímetro” (“linha que delimita uma área ou região”33) 

“de cada subestação” (Resolução ANEEL nº 398, art. 6º, § 2º, inciso I) também não serve de 

esclarecimento para a população, pois, como é intuitivo, ninguém mora dentro de subestações. 

A redação do artigo 3º da Resolução ANEEL nº 398 também induz o intérprete a erro, 

mais uma vez, porque os índices aplicáveis para exposições de curto prazo não podem ser os 

mesmos que os aplicáveis para a exposição a longo prazo, segundo as pesquisas científicas 

mais recentes.  

 

5. A legitimidade da ICNIRP e a legislação brasileira 

 

Conforme Norberto Bobbio, a legitimidade e a legalidade são atributos do poder34. A 

legitimidade é requisito da titularidade do poder, enquanto a legalidade é requisito do seu 

exercício. Ainda que no âmbito jurídico, o poder possa se identificar com a capacidade ou a 

competência para agir, as dificuldades para defini-lo são apontadas por Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior: 

“Pode-se dizer, sem uma generalização apressada, que o poder, como algo, é exercido. 

Exercido, por exemplo, por um conjunto de homens que dispõem da ‘casa das máquinas’. Na 

linguagem tradicional, o poder ora é este conjunto, ora, por extensão, é a própria ‘casa das 

máquinas’. De um modo ou de outro, ele instaura uma relação de comando. Por vezes, então, 

ele se confunde com a própria relação de comando. Em qualquer dessas acepções, temos pela 

frente um objeto de difícil configuração, um objeto coberto, que a própria língua mascara, cuja 

existência não pode ser contestada, mas que parece não ter como ser atingido. Um ente objeto 

de considerações de ordem metafísica.”  35 

A Resolução ANEEL nº 398/2010 reafirma o poder da ICNIRP (atribuído pela Lei nº 

                                                 
33

  HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, 3.0. Verbete “perímetro”, acepção 2. 
34  BOBBIO, Norberto. “Sobre el principio de legitimidad”. In MIGUEL, Alfonso Ruiz (editor). Contribución a la 

teoría del derecho. Madrid: Editorial Debate, 1990, p. 297-298. 
35  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito – reflexões sobre o poder, a liberdade, a 

justiça e o direito. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 7. 
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11.934/2009) para determinar os limites seguros de exposição humana à radiação não ionizante. 

Ocorre que o estabelecimento de limites não depende apenas do desenvolvimento da ciência, 

mas também das relações econômico-sociais e da consciência ética.  

Para avaliar a possibilidade de essa organização servir de parâmetro para a edição de 

normas legais, no Brasil, passamos a examiná-la com mais detalhe. 

A ICNIRP é uma organização internacional de natureza privada36. Ainda que suas 

normas internas tenham sido reformuladas em 2012 para evitar os conflitos de interesses que 

vinham sendo apontados, essa alteração não apaga o passado. 

Em 1974, a Associação Internacional de Proteção da Radiação (International 

Radiation Protection Association) criou um grupo de trabalho para analisar os problemas 

crescentes no âmbito da proteção contra vários tipos de radiação não ionizante. No Congresso 

de Paris de 1977 da Associação Internacional, o grupo passou a ser denominado Comitê 

Internacional de Radiação Não ionizante (International Non-Ionizing Radiation Committee). A 

associação e o respectivo comitê, com a cooperação do Departamento de Saúde Ambiental da 

Organização Mundial da Saúde, elaboraram vários documentos que revisavam os estudos sobre 

efeitos biológicos e avaliavam os riscos à saúde. Os documentos serviram como critério para se 

adotar alguns limites à exposição.  

Os parâmetros utilizados pela ICNIRP e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

dizem respeito à exposição de curto prazo e visam a impedir danos causados por efeitos 

térmicos. Ou seja, tanto a ICNIRP quanto a OMS adotam os mesmos índices apenas para 

exposições por curto prazo37. 

A recomendação da ICNIRP esclarece que os limites referem-se apenas à exposição 

por curto prazo, com base nos efeitos agudos, por entender que não havia dados suficientes 

sobre os efeitos da exposição prolongada38. Sobre esta questão não há divergência relevante 

entre os cientistas, e a maioria concorda que o limite até 83,33 µT (microtesla) não ocasiona 

queimaduras no trabalhador ou no consumidor.  

                                                 
36  Informações no site da ICNIRP. Disponível em: <http://www.icnirp.de/>. 
37  INTERNATIONAL COMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION. Guidelines for Limiting 

exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics, 
McLean (Virgínia, EUA), v. 74, n. 4, apr. 1998. Disponível em: <www.icnirp.de/documents/emfgls.pdf>. 
Acesso em: 4 abr. 2008. 

38  INTERNATIONAL COMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION. Guidelines for Limiting 
exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Cit. 
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A contrario sensu, pairam dúvidas sobre os efeitos carcinogênicos e sobre o risco de 

outras doenças graves decorrentes da exposição continuada aos campos eletromagnéticos39. 

A Organização Mundial de Saúde concluiu em 2001, em razão dos estudos realizados 

pela Agencia Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC)40, que os campos 

eletromagnéticos são possivelmente carcinogênicos41. 

Pode-se afirmar, portanto, a presença de divergência sobre os riscos entre duas 

instituições vinculadas à Organização Mundial de Saúde.  

A sociedade como um todo é afetada pelo desenvolvimento tecnológico. Mas, como a 

técnica não é neutra, ressalta a necessidade da avaliação ética dos efeitos da técnica sobre as 

gerações presentes e futuras. 

Don Maisch revelou conflitos de interesse entre o grupo da OMS encarregado de 

analisar os campos eletromagnéticos e a ICNIRP. Na época, vários integrantes da ICNIRP, 

inclusive o presidente de honra, faziam parte do grupo que integrava a OMS42. 

Conflitos de interesse independem da licitude dos atos, como se vê, a título meramente 

exemplificativo, no Código de Boas Práticas Científicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP, a maior agência de fomento à pesquisa do país: 

“Há conflito potencial de interesses nas situações em que a coexistência entre o 

interesse que deve ter o pesquisador de fazer avançar a ciência e interesses de outra natureza, 

ainda que legítimos, possa ser razoavelmente percebida, por ele próprio ou por outrem, como 

conflituosa e prejudicial à objetividade e imparcialidade de suas decisões científicas, mesmo 
                                                 
39  DRUMOND, Ivens et al. CEM – Campos Eletromagnéticos – Aspectos legais e impactos sobre a saúde. In: 

Caderno Jurídico, São Paulo, v. 6, nº 2, abr./jun. 2004, p. 227-224. 
40  INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. IARC Monographs on the evaluation of 

carcinogenic risks to humans. Lyon: IARC Press, 2002. Disponível em: 
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/index.php>. Acesso em: 16/02/2009. 

41  O estudo foi concluído em 2001, mas publicado em 2002, conforme indicado na nota anterior. 
42  MAISCH, Don. Conflict of Interest & Bias in Health Advisory Committees: a case study of the WHO’s 

Electromagnetic Field (EMF) Task Group. In: Journal of the Australasian College of Nutritional & 
Environmental Medicine. Vol. 25, n.º 01. Abril/2006, pp. 15-17. Disponível em: 
<http://www.emfacts.com/papers/>. Transcrevemos parcialmente suas conclusões: “However when it comes to 
non-ionizing radiation issues (in this case for power frequency health risk assessment) the evidence is clear that 
Michael Repacholi has used his standing in both WHO and ICNIRP to stack the WHO’s Environmental Health 
Criteria Task Group for power frequency exposures with representatives of the power industry in contravention 
of WHO policy. This can only be to the detriment of the group’s ability to evaluate the scientific literature in an 
unbiased way. This action can only be construed as being aimed at ensuring that industry involvement in 
determining the WHO Environmental Health Criteria will bias ICNIRP’s risk assessment for power frequency 
exposure limits for years to come. This will conveniently provide economic protection for the industry against 
the need to spend enormous sums of money on upgrading distribution systems as well as risks of litigation. Such 
a blatant disregard for the fundamental principles of credible science as well as WHO’s mission on protecting 
world health speaks of a desperation to bury independent science at all costs, even if that cost is at the integrity 
of WHO.” 
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independentemente de seu conhecimento e vontade.” 43 

A par das considerações acima, tanto a Convenção da Diversidade Biológica44 quanto 

a Agenda 21 autorizam a aplicação do princípio da precaução, em caso de incerteza científica. 

Entre nós, a Constituição Federal segue no mesmo sentido. 

Por todas essas razões, os limites presentes na recomendação elaborada pela ICNIRP 

não podem ser reconhecidos como normas jurídicas no direito brasileiro. 

 

6. O caráter retórico da Lei nº 11.934/2009 e da Resolução ANEEL 398/2010 

 

A Lei nº 11.934/2009 contém prescrições ambíguas e vagas. No discurso jurídico, as 

expressões ambíguas criam falácias de equívoco que conduzem a discussões meramente 

verbais. Irving Copi ensina que um termo é ambíguo quando, num determinado contexto, 

possui dois significados distintos e o contexto não esclarece em qual dos dois ele é usado45. E 

que um termo é vago quando existem “casos limítrofes” de tal natureza que é impossível 

determinar se o termo se aplica ou não a eles.  

Como o enunciado linguístico é ponto de partida para qualquer interpretação, o rigor e 

clareza dos conceitos asseguram a certeza e a segurança jurídicas.  

No âmbito do direito, uma lei só tem sentido jurídico se estiver integrada à unidade do 

sistema jurídico vigente. Desta forma, o ordenamento jurídico trabalha com dois tipos de 

conceitos: os “determinados” permitem construir sua estrutura; os “indeterminados” buscam a 

adaptação da norma à complexidade da matéria a regular e o ajuste de acordo com as mudanças 

sociais. 

Portanto, as “cláusulas gerais” ou “princípios” não se confundem com as definições 

ambíguas e classificações ilógicas. A ambiguidade e a vagueza dos enunciados da lei impedem 

o uso correto dos conceitos jurídicos e conduzem a interpretações casuístas.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 acolheu o entendimento internacional de 

que o meio ambiente sadio é um direito humano (art. 225), na medida em que não se pode 

                                                 
43  FAPESP. Código de Boas Práticas Científicas (2012). Item 2.4.1. Disponível em: 

<http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_jun2012.pdf>. 
44  A Convenção da Diversidade Biológica foi assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992 e aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994. Para SADELEER, Nicolas de. “O estatuto do princípio da 
precaução no direito internacional”, in VARELLA, Marcelo Dias et al., Princípio da precaução, cit., p. 55, dado 
que o princípio da precaução, neste caso, se encontra inscrito no preâmbulo da Convenção, ele “pode apenas 
inspirar as obrigações jurídicas mais precisas que se encontram enunciadas, no dispositivo da convenção.”. 

45  COPI, Irving. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1974, p. 108. 
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conceber a proteção da pessoa humana sem que haja a proteção do ambiente em que ela vive: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações.” 

A despeito do esforço de interpretação, constatamos que a Lei nº 11.934/2009, bem 

como a sua regulamentação (Resolução ANEEL nº 398/2010, alterada pela Resolução nº 

413/2010), conduzem a resultados opostos aos objetivos constitucionais46, seja quanto à 

proteção do meio ambiente, seja quanto à proteção da saúde. 

Em face das violações às regras elementares da linguagem jurídica e da hierarquia 

constitucional, a Lei nº 11.934/2009 caracteriza-se como um discurso retórico, no sentido 

socrático. Dessa forma, essa legislação ambiental não tem sentido prescritivo e não produz 

nenhuma eficácia no sistema jurídico brasileiro. 

Tércio Sampaio Ferraz Junior, na sua teoria pragmática do discurso jurídico 47 explica 

que o discurso somente pode admitir como ação linguística a que pode ser entendida pelo outro, 

mesmo que existam dificuldades na atividade interpretativa: 

“A determinação do sentido normativo do direito, para o efeito de sua aplicação ao 

caso concreto é uma das tarefas centrais da essência jurídica. Trata-se de uma atividade prática, 

e nisso ela se distingue de objetivos semelhantes encontrados no ato de compreensão, próprio 

das demais ciências humanas. Nesses termos, o propósito básico do jurista não é simplesmente 

compreender o texto de um dispositivo normativo dado, como faria, por exemplo, um 

historiador, ao estabelecer-lhe o sentido e o movimento no seu contexto, mas também 

determinar-lhe a força e o alcance, pondo o texto normativo em presença dos dados atuais de 

um problema. Ou seja, a tarefa do jurista não é simplesmente conhecer, mas fazê-lo, tendo em 

vista as condições de aplicabilidade do dispositivo a interpretar.”48 

                                                 
46  BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto. Poluição Eletromagnética e Meio 

Ambiente – O Princípio da Precaução. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p.138: “A 
Constituição Federal de 1988, ao contrário das antecedentes, distingue Ordem Econômica e Ordem Social, 
tratando da primeira no Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira) e da segunda no Título VIII (Da ordem 
social). Todavia, ao estabelecer os princípios-fundamento da atividade econômica ela demonstra o 
entrelaçamento dos conceitos de econômico e social, bem como afirma a subordinação da “ordem econômica” à 
defesa do meio ambiente, prevendo “tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental” (Constituição 
Federal, art. 170, inciso VI).” 

47  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. Rio de Janeiro: Forense, 1986. FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. 
Cit.  

48  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Juízo de valor e cientificidade da Hermenêutica Jurídica no pensamento de 
Miguel Reale. In ZILLES, Urban (coord.). Miguel Reale: Estudos em Homenagem 90 anos. Orgs.: Antonio 
Paim, Luis Alberto De Boni, Ubiratan Borges de Macedo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 391-392. 
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A regulamentação casuísta não se confunde com a regulamentação por princípios ou 

por cláusulas gerais. Ela visa uma única situação, deixando de fora situações complexas do 

mesmo fenômeno. A norma que resulta de uma regulação casuística limita-se a prever e regular 

grupos de casos específicos, tipificando os pressupostos a partir das consequências jurídicas49. 

Em conclusão, frente definições circulares, ambíguas e obscuras50, não só da Lei nº 

11.934, como a sua regulamentação, constituem exemplos de abuso linguístico cuja 

consequência é a existência de prescrições casuísticas que violam sistema constitucional 

ambiental.  

Na perspectiva teórica Herman Benjamin mostra que a temática ambiental depende da 

transdisciplinaridade51 entre os vários ramos do direito. Assim, a constitucionalidade das 

normas ambientais depende da consideração dos conceitos e definições legais estabelecidas 

pela ordem jurídica vigente.  

Na prática, os pesquisadores indicam soluções que reduzem drasticamente a exposição 

aos campos eletromagnéticos e mantêm a segurança dos trabalhadores que fazem os reparos 

das linhas. A mais segura é o enterramento delas, acompanhada de com blindagem nos locais 

em que for necessária. Não é necessário lembrar-se dos acidentes que ocorrem no caso de 

chuvas e tempestades com a interrupção do serviço. Os chamados apagões ou apaguinhos que 

têm gerado grandes prejuízos para o consumidor, para os empresários e para o próprio Estado. 

Se existem soluções técnicas, por que não são implantadas? O serviço público deve ser 

prestado com continuidade e qualidade, conforme determinação constitucional. Por que o 

legislador prefere promulgar leis circunstanciais e contraditórias com as normas 

constitucionais? 

As prescrições da lei acima referida fazem mais referências à organização 

internacional ICNIRP do que as determinações constitucionais sobre a segurança da população 

brasileira frente aos riscos da radiação eletromagnética, mas é incompreensível que o legislador 

desconsidere a sua própria soberania para submeter-se aos critérios da ICNIRP. 

Se o legislador inverte a relação adequada entre razão e autoridade, entre lei e 

constituição, o Judiciário tem legitimidade para buscar a solução que dá maior proteção ao 

consumidor. 

Frente a uma lei inválida, ou sem sentido normativo, o Judiciário é o único órgão 

                                                 
49  MACHADO, J. Baptista. Introdução ao direito e ao discurso legitimador. Coimbra: Almedina, 1987, p. 116. 
50  WARAT, Luiz Alberto. A definição jurídica. Porto Alegre, Editora Atrium, 1977. 
51  BENJAMIN, Antonio Herman. Função ambiental. In: Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 11-13. 
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competente para preencher esta lacuna do ordenamento jurídico, pois como afirma Zagrebelski: 

“En líneas generales, esto debe llevar a reconocer que o necesario carácter razonable o no 

arbitrario de la ley, es decir, la relación de tensión entre el caso y la regla, introduce 

inevitablemente un elemento de equidad en la vida del derecho.” 52 

 

  

                                                 
52  ZAGREBELSKY, Gustavo. “Los jueces y el derecho”. In: El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Traducción 

de Marina Gascón. Torino: Editorial Trotta, 2003, p. 148. 
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A ESTRUTURA DO TIPO PENAL AMBIENTAL E OS CRIMES 

RELACIONADOS COM O DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS S ÓLIDOS. 

BREVES CONSIDERAÇÕES. 

 

 Gilberto Passos de Freitas 

  

 

 

Introdução 

 

 A Constituição Federal de 1988, que tem como um dos fundamentos a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, inc. III), em mais de uma oportunidade destaca a necessidade e 

importância de se reconhecer e assegurar a todo cidadão os meios para uma vida digna e 

saudável. 

 Ao dispor sobre  os  Princípios Gerais da Atividade Econômica, estabelece  que “A 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: (...): “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

(Titulo VII, Capitulo I, art. 182)”. E, ao tratar  da Ordem Social, que tem como um dos 

objetivos o “bem-estar” (Título VIII,art.193), destaca  que “a saúde é direito de todos e dever 

do Estado...” (Capítulo II, Seção II, art.196). Por fim,  no Capítulo VI, afirma que  “Todos tem 

direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida...” (art. 225). 

Realmente, para que se possa assegurar ao homem uma condição de vida digna é 

preciso que ele possa usufruir de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que é 

o objetivo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 2º) e da Lei da Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos. 

 Daí se considerar o direito ao meio ambiente sadio um direito fundamental e, 

portanto, merecedor da proteção penal. 

 Nestas breves observações, procuraremos abordar alguns aspectos da estrutura do tipo 

penal ambiental, considerando alguns crimes previstos na Lei n. 9.605, de 1998 (Lei dos 
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Crimes Ambientais), nos quais, para a sua construção, foram adotados tipos penais abertos, de 

perigo abstrato e o modelo da norma penal em branco. E, quando se fala em tipo penal 

ambiental, não há como deixar de abordar o princípio da insignificância. 

 De outra parte, tendo em vista que os crimes descritos nos artigos 54, 56 e 68 da 

Lei dos Crimes Ambientais se referem expressamente ao descarte irregular de resíduos sólidos 

teceremos algumas considerações a respeito dos mesmos. O primeiro, no que se refere à 

poluição decorrente do lançamento de resíduos sólidos, que pode resultar em dano à saúde 

humana e provocar o mortandade de animais e destruição significativa da flora; o segundo, o 

artigo 56 que, em relação ao inciso II, teve sua redação dada pela Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o terceiro, o artigo 68, que sanciona o descumprimento de obrigação de 

relevante interesse ambiental. 

 Por fim, uma vez que a pessoa jurídica é geradora de grande parte dos resíduos 

sólidos,  faremos algumas observações a respeito da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

 

1.Da estrutura do tipo penal ambiental 

 

As características, variedades e diversificação do bem protegido – meio ambiente -, 

sugerem a criação de tipos em condições de acompanhar a questão ambiental. 

Daí as seguintes características que podem ser encontradas nos tipos penais 

ambientais: 

 

1.1. Tipo penal aberto 

 

Não resta dúvida que o tipo penal, por força do princípio da legalidade ou da reserva 

legal, deve descrever por completo as características do fato. 

O tipo penal aberto, conforme vem se entendendo é aquele em que apenas uma parte 

da conduta está descrita na lei, ficando a outra para ser complementada pelo juiz. Tal 

circunstância por dar margem à dúvidas e à incerteza jurídica, tem sido muito criticada. 

Entretanto, no que diz respeito aos crimes ambientais, como o bem ambiental, por suas 

características, peculiaridades e complexidade, assim como as condutas lesivas, são de difícil 

especificação, nem sempre é possível a descrição completa da conduta delituosa. 

Daí afirmar José Eduardo Oliveira Figueiredo: “Essa descrição detalhada imposta 

pelo princípio da legalidade, parece-nos de todo em todo impossível para o legislador num 

domínio tão mutável como o do ambiente, em que são pensáveis inúmeras atividades 
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desaconselhadas e inúmeros resultados lesivos.” (Introdução ao Direito do Ambiente, 1998, 

Lisboa. Portugal, p. 159). 

No mesmo sentido Juan Terradillos Basoco: “Esta pluralidade de fontes, ainda que não 

idênticas, é própria do Direito Ambiental, caracterizado pela heterogeneidade e dinamismo, de 

modo que, nesta matéria, o Direito Penal se vê obrigado a acolher tipos tendencialmente 

abertos...”. (Derecho Penal. Editorial Trolta, Madrid, p. 44). 

Como se vê, a adoção, pela Lei dos Crimes Ambientais, de tipos penais abertos se 

mostra admissível, cumprindo observar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de 

Habeas Corpus onde se alegava a inconstitucionalidade do artigo 68 do referido diploma, por se 

cuidar de tipo penal aberto, concluiu que: “Há de se recusar a inconstitucionalidade do 

dispositivo legal, por não contrariar, ex radice, a Constituição a existência de tipos penais 

abertos, mormente quando a valoração que exige é, por assim dizer, de sentido únivoco – 

dever de relevante valor ambiental, que em nada compromete a certeza quanto à conduta 

proibida em obséquio do bem jurídico tutelado.” (HC n. 54.211- MT, 6ª. T., rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, j. 11.9.2007, DJ de 22.10.2007, p. 373). 

 

1.2. Crimes de perigo 

 

O princípio da prevenção se constitui num dos pilares do ordenamento ambiental. De 

consequência, o direito ambiental penal, em determinados casos, deve se orientar pela 

prevenção. E, um dos caminhos mais adequados a ser seguido, é o da técnica do crime de 

perigo. 

Realmente, para combater a criminalidade moderna, conforme preleciona Cezar 

Roberto Bitencourt, “na qual devem ser incluídos os crimes contra o meio ambiente, o Direito 

Penal da culpabilidade  seria absolutamente inoperante, e algum dos seus princípios 

fundamentais estariam completamente superados.Nesta criminalidade moderna, é necessário 

orientar-se pelo perigo em vez do dano, pois quando o dano surgir será tarde demais para 

qualquer medida estatal. A sociedade precisa dispor de meios eficientes e rápidos que possam 

reagir ao simples perigo, ao risco, deve ser sensível a qualquer mudança que poderá 

desenvolver-se e transformar-se em problemas transcendentes. Neste campo, o direito tem que 

se organizar preventivamente.” (Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. (coord. Luiz 

Flavio Gomes. SP. Ed. Revista dos Tribunais, p. 65). 

 Conforme anota Eládio Lecey, “mais importante do que punir é prevenir danos ao 

meio ambiente. Pela expressividade do dano coletivo em matéria ambiental, impõe-se reprimir 
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para que não ocorra o dano.” (A proteção do meio ambiente e a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. In: Freitas V.P.(org.) Direito ambiental em evolução. Curitiba. ed. Juruá, 1998, 

p. 38) 

Em suma, uma vez que os danos ambientais em grande parte são irrecuperáveis ou de 

difícil reparação, a figura do crime de perigo é a que melhor se adapta à proteção penal do meio 

ambiente. 

 

1.3. Norma penal em branco 

 

Norma penal em branco é aquela cujo preceito incriminador é indeterminado, sendo 

necessário ser complementado por outra disposição complementar (lei, decreto, regulamento, 

portaria). 

O direito ambiental penal se vale muito da técnica da norma penal em branco que, 

como é sabido, é aquela em que o tipo penal se completa com outra norma.Ela é utilizada como 

uma forma de fechar o tipo penal. 

Realmente, há condutas que não há como descrever sem acudir a está técnica, dada a 

complexidade do meio ambiente, que é dinâmico. 

Conforme já sustentamos, “a adoção da técnica da norma penal em branco em 

matéria penal ambiental não só se mostra perfeitamente justificável, como constitui 

necessidade, na medida em que torna possível a escolha de indicadores de qualidade mais 

adaptáveis às situações. Nessa senda, cumpre destacar a lição de Jacobo López Barja de 

Quiroga: “...é preciso que se deixe ao regulamento o papel da determinação técnica”. 

Inclusive, como argumento em favor da admissibilidade da técnica das leis penais em branco, 

deve reparar-se em que pode existir uma maior certeza em uma norma penal em branco, que 

em certos elementos normativos existentes nos tipos penais elaborados mediante a técnica de 

tipicidade clássica.” (Ilícito Penal e Reparação do Dano. SP. Ed. Revista dos Tribunais, 2005, 

p. 120-1) 

E no mesmo sentido vem se orientando a jurisprudência: “Apelação Criminal. Crime 

contra o meio Ambiente. Pesca Predatória. Norma Penal em Branco. Existência de legislação 

Estadual sobre a Matéria. Improvimento. - Em casos de norma penal em branco, não há que se 

falar em transgressão ao artigo 5º, II, da CF, quando existe legislação estadual dispondo 

sobre a matéria.” (TJMT. ACr 2002.006720-20000-00, 1ª T., Rel. Des. Rui Garcia Dias, j, 

08.10.2002) 
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1.4. Princípio da insignificância 

 

Muito se tem discutido a respeito da aplicação do princípio da insignificância com 

relação aos crimes contra o meio ambiente. 

Num primeiro momento, cumpre observar que tal princípio, que  leva à atipicidade do 

crime, conforme anota Luiz Flavio Gomes, “tem o condão de afastar a tipicidade material do 

fato, tendo como vetores para sua incidência: a) a mínima ofensividade da conduta, b) na 

ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica.” (Principio da insignificância: 

atipicidade material não se confunde com exclusão da punibilidade. 

HTTP://lfg.jusbrasil.com.br/notícias/1186065) 

Em segundo lugar,  considerando as características do bem ambiental, o seu 

reconhecimento deve ser feito com muita cautela, pois, casos há em que, aparentemente, o dano 

é insignificante. Contudo, num exame mais acurado, constata-se a sua gravidade e os prejuízos 

ao meio ambiente.  

Aliás, na aplicação deste princípio, não podemos tomar como parâmetro o delito 

comum, considerando o bem protegido. Por exemplo, o furto de um litro de um desinfetante 

pode ter um valor insignificante, que torna ilegítima a intervenção do Estado, descaracterizando 

materialmente o crime de furto. Entretanto, o seu conteúdo, ainda que pequeno, poderá causar 

um dano ambiental de grande proporções, quando lançado em um rio, provocando a 

mortandade de animais, a destruição significativa da  flora, além de poder causar danos à saúde 

humana, configurando, assim, o crime descrito no artigo 54 da Lei n. 9.605/98. 

A respeito da aplicação do principio da insignificância, decidiu o Tribunal Regional 

Federal da 4ª. Região: “Tratando especificamente da proteção ambiental, é possível a 

aplicação do principio da insignificância diante do assim compreendido caráter instrumental 

do Direito Penal, sopesando-se, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No  

entanto, para que a alegada lesão possa ser considerada insignificante, não basta que a pouca 

valia esteja no juízo subjetivo do julgador. É preciso que fique demonstrada no caso concreto. 

Nessa linha, interesses em princípio colidentes (restrição de direitos fundamentais em prol da 

conservação da natureza) apresentam-se ao mesmo tempo, mutuamente dependentes, não se 

olvidando que a proteção constitucional do meio ambiente é realizada em prol da manutenção 

não só das futuras gerações, mas da vida humana presente (art. 225, caput, da CF/88). Sob 

esse enfoque, o acolhimento da referida excludente, sem atentar contra o caráter preventivo à 
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proteção ambiental.” (Ap.Crim. 2006.71.00.001035-8. RS, 7s. T., rel. Des. Tadaaqui Hirose, j. 

20.11.2007, DJ de 6.12.2007) 

Assim, na aplicação do princípio da insignificância com relação aos delitos 

ambientais, deve-se agir com muita cautela. Ademais, conforme já afirmamos, “o 

reconhecimento do princípio da insignificância deverá ser reservado para hipóteses 

excepcionais, principalmente pelo fato de que as penas previstas na Lei 9.605/98 são, na sua 

maioria, leves e admitem a transação ou suspensão do processo (arts. 27 e 28). Em outras 

palavras, nos casos de menor relevância a própria lei dá a solução, ou seja, a composição entre 

o Ministério Público e o infrator, sendo esta a opção mais acertada.” (Crimes contra a Natureza. 

Ed. Revista dos Tribunais. SP. 2008, p. 44)  

 

2. O Crime do artigo 54 da Lei n. 9.605/98 

 

A Lei n. 9605/98, em seu art. 54, prevê o crime de poluição, tipificando a conduta do 

agente que “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais  que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição 

significativa da flora.” 

Segundo Hely Lopes Meirelles considera-se poluição toda e qualquer modificação ao 

ambiente natural que venha causar prejuízo “à saúde, à segurança ou ao bem-estar da 

população” (Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros. 2006, p. 554) 

O tipo, ao se referir à poluição de qualquer natureza abrange a poluição atmosférica, 

da água, do solo, meio ambiente natural. Para configurar o crime em questão, a poluição deve 

ser em níveis tais, que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana ou provocar a 

mortandade ou destruição significativa da flora. Como se vê, não é qualquer poluição. Se os 

níveis não forem capazes de causar prejuízos aos bens juridicamente tutelados, não se configura 

o crime. 

Em regra, a poluição ocorre por depósito em céu aberto. São as descargas livres 

praticadas por particulares ou pelas prefeituras municipais que, no dizer de Paulo Affonso 

Leme Machado, “...apresentam, inegavelmente, perigos certos: poluição das águas subterrâneas 

e por conseguinte dos cursos d’água vizinhos, proliferação de animais parasitas (insetos, 

roedores), odores nauseabundos de fermentação, tendo efeito adverso sobre os valores da terra, 

criando transtorno público, com interferência na vida comunitária e no desenvolvimento.” (ob. 

cit. p. 625).  
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Por outro lado, observa-se que o tipo ora analisado, quando fala em causar poluição 

que acarrete danos, estará configurado um crime de dano. E, ao falar em  possa resultar danos, 

o crime será caracterizado como de perigo concreto. 

De outra parte, conforme já tivemos oportunidade de afirmar, a perícia “é 

indispensável para que se ateste a efetiva existência de perigo à saúde ou de dano à saúde 

humana ou efetivo dano com a  mortandade de animais, ou a destruição significativa da 

flora.”(Crimes contra a Natureza, Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 219) 

No mesmo sentido,  vem se orientando a jurisprudência: 

“O crime do art. 54 da Lei n.9.605/98 tem sua consumação sujeita à demonstração 

efetiva do resultado poluição, em níveis tais que resulte ou possa resultar em danos à saúde 

humana. Indispensável, pois, à responsabilização penal dos imputados que sejam avaliados os 

níveis da poluição atmosférica descrita na denúncia, bem assim a potencialidade de dano à 

saúde humana advinda dos resíduos sólidos lançados no art. (TJRS. Ap.Crim. n. 70026648519. 

4ª. Câmara Criminal, Rel. Des. José Eugênio Tedesco, j. 19.02.2009). 

 

2.1. Das formas qualificadas de  poluição por resíduos sólidos 

 

No § 2º do artigo 54 a Lei 9.605/98 elenca as formas qualificadas do crime de 

poluição, cuja pena prevista é de reclusão de um a cinco anos. 

Considerando a pena mínima prevista, trata-se de infração de médio potencial 

ofensivo, sendo cabível a suspensão condicional do processo, tal como previsto no artigo 28 do 

diploma acima citado. 

Dentre as formas qualificadas, o  inciso V trata expressamente do descarte irregular de 

resíduos sólidos ao prever a poluição : “... por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos. 

Segundo se observa, a qualificadora somente será reconhecida se o descarte dos 

resíduos se der em  “desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos”, 

pelo que estaremos diante de uma norma penal em branco. 

Entretanto, o descarte irregular dos resíduos sólidos  também poderá configurar as 

outras qualificadoras, ou seja, no caso de “tornar uma área urbana ou rural, imprópria para 

ocupação urbana”(inciso I); “causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da 

população” (inciso II);” causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
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abastecimento público de água de uma comunidade (inciso III) e dificultar o uso público das 

praias” (inciso IV). 

A poluição relacionada com o primeiro inciso, em regra, ocorre pela poluição do solo, 

principalmente com o descarte de resíduos tóxicos ou perigosos, como se deu em rumoroso 

caso ocorrido no município de Paulínia, Estado de São Paulo,  no bairro Recanto dos Pássaros, 

onde uma empresa, que fabricava agrotóxicos, contaminou o solo com produtos químicos 

compostos por substâncias cancerígenas. 

No que concerne ao segundo inciso, a qualificadora se configura com o descarte de 

resíduos que, em contato com a água ou com o calor, podem poluir o ar atmosférico, 

provocando a retirada dos habitantes.  

Quanto ao inciso III, a configuração da qualificadora se dá com o descarte de resíduos 

em águas destinadas ao abastecimento público. Se as águas não tem tal finalidade, ou seja, não 

objetivam abastecer a população, o crime será o previsto no caput do art. 54. 

Por fim, a qualificadora descrita no inciso IV, se caracteriza com o descarte de 

resíduos que dificultam ou impedem  o uso público das praias. A respeito desta qualificadora, 

já tivemos oportunidade de observar que, “esse inciso é apenas uma forma qualificada do crime 

de poluição, e não um tipo penal autônomo. Vale dizer, não se trata de crime de dificultar ou 

impedir o uso de praia, mas sim da conduta de poluir, tornando difícil ou inviável a utilização 

da praia. É causa que, por ser qualificada, aumenta a sanção. A redação original de tal tipo de 

dúvida e por isso o esclarecimento se revela indispensável.” (Crimes contra a Natureza, p. 211). 

 

2.2.Modalidade culposa  

 

O § 1º do artigo 54 prevê a modalidade culposa do crime de poluição, que em regra 

ocorrerá quando o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, descarte resíduos sólidos, 

provocando danos ao meio ambiente. 

Sendo a pena prevista de 6 meses a 1 ano de detenção, a infração é considerada de 

menor potencial ofensivo. 

 A respeito do crime culposo e relacionado com o descarte de resíduos sólidos, decidiu 

o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 “Se o lixão se localizava bem próximo a uma nascente d’água e, segundo vistoria 

técnica de entidade oficial, o local era inadequado e representava sério risco de contaminação 

da nascente, mas o prefeito, mesmo ciente, não o transferiu para outro local – embora bastasse 

pleitear imissão provisória de posse da área para tanto desapropriada, sua atitude negligente 
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e omissiva, deixa configurado o ilícito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, em forma 

culposa.” (Apelação Criminal n. 1.0499.06.001001-8/001 – Comarca de Perdões. 2ª. Câmara 

Criminal. Rel. Des. Hyparco Immesi, j. 26.06.2008). 

“Depósito de lixo urbano, sem as cautelas técnicas necessárias, causando poluição de 

qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. 

Negligência e imprudência da Autoridade Municipal. Condenação: aplicação de pena 

restritiva de direito: prestação pecuniária.”(Processo-crime de Competência Originária 

000.198.187-7-00, 1ª. CCrim., rel. Des. Gudesteu Bíber, j. em 17.12.2002). 

 

2.2. Crime omissivo próprio 

 

Reza o § 3º do artigo 54 da Lei 9.605/98 que “incorre nas mesmas penas previstas no 

parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 

medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.” 

Cuida-se de caso de crime omissivo próprio, uma vez que o agente deixa de adotar 

medidas de precaução exigida pela autoridade competente, medidas estas que podem ser 

determinadas pessoalmente ou através de atos administrativos, nos casos em que haja risco de 

dano ambiental grave e irreversível, circunstância esta que deverá ser demonstrada através de 

perícia. 

 A respeito, oportuna a afirmação de Ney Bello Filho quando afirma que: “O crime 

previsto no § 3º possui a pena idêntica ao da poluição qualificada, mas com ela não se 

confunde. A poluição qualificada nada mais é do que o agravamento da pena quando advêm 

resultados mais danosos ao ambiente, todos eles especificados na letra da lei. Já o delito do §  

3º não pressupõe sequer a ocorrência do resultado poluição. Trata-se de crime autônomo que 

leva a extremos os princípios da prevenção e da precaução.” (Crimes e Infrações 

Administrativas Ambientais, Del Rey Editora, BH,  2012, p. 334). 

  

3.  O crime do artigo 56 da Lei n. 9.605/98 

 

 O crime descrito no art. 56 da Lei 9.605/98 está relacionado com produto ou 

substância tóxica, perigosa e nociva a saúde humana e, no seu  inciso II, do § 1º  tipifica a 

conduta daquele que “dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida 

em lei ou regulamento.” 
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Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja conduta consiste em dar destinação final a 

resíduos perigosos. A destinação final adequada é que é efetuada de modo a evitar danos ao 

meio ambiente ou riscos a saúde pública, conforme estabelecido no art. 3º, VII da Lei 

12.305/2010). Por sua vez, segundo o art. 13, II, da PNRS, entende-se por resíduos perigosos  

aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenecidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento 

ou norma técnica. 

 Cuida-se de norma penal em branco, uma vez que reclama complementação por 

outras normas, sendo instantâneo na forma “abandonar”. 

 A pena para a modalidade dolosa  é de reclusão, de 1 a 5 anos e multa e na 

modalidade culposa a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. No primeiro caso, 

possível a suspensão condicional do processo e, no segundo, a transação penal (Lei 9.605/98, 

artigos 27 e 28). 

 A respeito deste tipo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que: 

“Verificado na defesa preliminar que o Prefeito Municipal adotou medidas de caráter 

imediato e de longo prazo, para sanar os problemas da destinação final do lixo do seu 

município, resulta certo que não houve a configuração das condutas previstas no art. 54 § 2º, 

V, e § 3º, da Lei 9.605/98, não se podendo falar na prática de crime ambiental, razão pela qual 

falece justa causa a arrimar a pretensão acusatória, o que determina a rejeição da denúncia, a 

teor do art. 43, III, do CPP.” (TJMG. Processo-crime de Competência Originária 

1.0000.07.466536-5/000. 4ª. CCrin., rel. Des. Delmival de Almeida Campos, j. 30.4.2008). 

 

3.1. Agrotóxicos 

 

Quando se fala sobre resíduos sólidos, não há como deixar de falar a respeito dos 

agrotóxicos, considerando a nocividade que representam para a saúde pública e o meio 

ambiente. 

 A Lei n. 7.802/89 que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, 

embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, 

utilização, importação, exportação, registro, classificação, controle, inspeção, fiscalização, 

também trata do destino final dos resíduos e embalagens. 

 Referido diploma dispõe no art. 15, com a redação dada pela Lei 9.974/2000, que: 

“Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviços, der destinação a 
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resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às 

exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) 

a 4 (quatro) anos, além de multa”. 

 E aqui surge uma controvérsia. Apresentando o art. 56 da Lei dos Crimes 

Ambientais, a mesma redação do citado art. 15, apenas não se referindo expressamente a figura 

do agrotóxico, qual norma deve prevalecer ? 

 Temos sustentado, diga-se de passagem, de forma isolada, que deve prevalecer o 

tipo previsto no art. 15 da Lei n. 7.802/89, cujos argumentos são os seguintes: “...na legislação 

norte-americana, que motivou a lei brasileira, os assuntos são tratados em diplomas 

diferentes. A lei que cuida do controle de substancias tóxicas exclui expressamente os 

pesticidas (TSCA, Capitulo 53, Subcapitulo 1, Sec. 2602, § 3º), os quais são regulados pela sua 

lei especifica (FIFRA, Capitulo 6, inseticidas e controle ambiental de pesticidas, Subcapitulo 

2).”  

“Mas não é só isso. Muito embora a redação desse tipo penal se assemelhe à do art. 

15 da Lei 7.802/89, na redação antiga ou na que lhe foi dada pela Lei 9.974, de 06.06.2000, 

nele não há qualquer menção expressa a agrotóxicos, seus componentes ou afins. Ora, a 

conclusão a que se chega é a de que o art. 15 da Lei 7.82/89 foi preservado. E tanto isso é 

verdade que a Lei 9.605/98 não faz qualquer menção, explícita ou implicitamente , ao outro 

crime da Lei 7.802/89, ou seja, à conduta prevista no art. 16 para aqueles que deixam de 

promover medidas necessárias à proteção da saúde ou do meio ambiente. 

“Não será demais lembrar que a Lei 7.802/89 é especial, pois cuida apenas de 

agrotóxicos e, por isso, não pode ser considerada revogada pelo art. 56 da Lei 9.605/98, regra 

geral. A propósito, Assis Toledo lembra que “considera-se especial (Lex specialis) a norma 

que contém todos os elementos da geral (Lex generalis) e mais o elemento especializador. Há, 

pois, em a norma especial um pluis, isto é, de um detalhe a mais que sutilmente a distingue da 

norma geral.” (Crimes contra a Natureza, 8ª. Ed. 2006, SP, Ed. Revista dos Tribunais, 

2006,p.221-222)  

 

4. O crime do artigo 68 da Lei n. 9.605/98 

 

 O art. 68 da Lei n. 9.605/98 dispõe que: “Deixar, aquele que tiver o dever legal ou 

contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.” 
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 Crime omissivo próprio, de perigo abstrato, o art. 68 tutela a coletividade e a 

Administração Pública Ambiental. O sujeito passivo é aquele que tem o dever legal ou 

contratual de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. 

 Como assinalado de início (item 1.1), os tipos penais abertos tem sido objeto de 

muitas críticas. Com relação a esse dispositivo, as críticas dizem  respeito à “obrigação 

relevante interesse ambiental”, (elemento normativo do tipo), tanto que  foi alegada a sua 

inconstitucionalidade, a qual, entretanto,  foi rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

acórdão relatado pelo Min. Hamilton Carvalhido. 

E, no mesmo sentido decidiu o  Tribunal Regional Federal da Quarta Região, relatado 

pelo Desembargador Federal Elcio Pinheiro de Castro: “O crime inscrito no art. 68 da Lei n. 

9.605/98 é tipo penal aberto. A Lei não definiu o que seja ‘obrigação de relevante interesse 

ambiental’, hábil a configurar a conduta típica, de modo que a compreensão e alcance da 

norma devem ser delimitados no caso concreto” (ApCrim. 8ª. T,  2005.70.05.000018-4,PR,  j. 

27.5.2009).  

 Aliás, a respeito de tal alegação, a Lei n. 12.305/2010, em seu art. 52, veio  apontar 

alguns casos de obrigação de relevante interesse ambiental dispondo que: “A observância do 

disposto no caput do art. 23 e no § 2º do art. 39 desta Lei é considerada de obrigação de 

relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68, da Lei n. 9.605, de 1998, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções cabíveis na esfera penal e administrativa.” 

 O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que tenha o dever legal ou 

contratual de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. 

 A pena prevista para a modalidade dolosa é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa e, 

para a modalidade culposa, pena de detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Quanto ao delito 

doloso, cabível a suspensão condicional do processo e na forma culposa, a transação penal, 

conforme previsto nos artigos 27 e 28 da Lei dos Crimes Ambientais. 

 

5. Da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

 

Conforme assinalado de início, grande parte dos resíduos sólidos é originada de 

empresas, pelo que elas poderão ser responsabilizadas criminalmente. Realmente, segundo já 

afirmamos: “A poluição por resíduos sólidos, decorrente do crescimento industrial pode ser 

considerada, entre as várias formas de poluição, um dos maiores fatores de degradação do meio 

ambiente, causadora de danos ao solo, ao subsolo, ao ar atmosférico, às águas superficiais e 

subterrâneas, à flora, à fauna e à saúde humana.” (Aspectos da responsabilidade penal 
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ambiental da PNRS. In: Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Coord: Arnaldo Jardin, Consuelo Yoshida, José Valverde Machado Filho. Manole Editores. SP. 

2012, p.198) 

 A Constituição Federal de 1988, no § 3º do art. 225, estabelece 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.”, sendo que tal  regra foi regulamentada pelo art. 3º da Lei n. 9º.605/98. 

 A responsabilização penal da pessoa jurídica, em matéria ambiental, que foi objeto 

de várias críticas quando de sua regulamentação pela Lei dos Crimes Ambientais, hoje vem 

sendo aceita majoritariamente pela doutrina e jurisprudência. 

 A respeito merece destaque tópico do v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, 

da lavra do Ministro Gilson Dipp: “A lei ambiental, regulamentando preceito constitucional, 

passou a prever, de forma inequívoca, a possibilidade de penalização criminal das pessoas 

jurídicas por danos ao meio ambiente.A responsabilização penal da pessoa jurídica pela 

prática de delitos ambientais advém de uma escolha política, como forma mesmo de prevenção 

geral e especial. A imputação penal às pessoas jurídicas encontra barreiras na suposta 

incapacidade de praticarem uma ação de relevância penal, de serem culpáveis e de sofrem 

penalidades. Se a pessoa jurídica tem existência própria no ordenamento jurídica e pratica 

atos no meio social através da atuação de seus administradores, poderá vir a praticar 

condutas típicas e, portanto, ser passível de responsabilização penal. A culpabilidade, no 

conceito moderno, é a responsabilidade social, e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste 

contexto, limita-se à vontade do seu administrador ao agir em seu nome e proveito. A pessoa 

jurídica só pode ser responsabilizada quando houver intervenção de uma pessoa física, que 

atua em nome e em benefício do ente moral. De qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser 

beneficiária direta ou indiretamente pela conduta praticada por decisão do seu representante 

legal ou contratual ou de seu órgão colegiado. A atuação do colegiado em nome e proveito da 

pessoa jurídica é a própria vontade da empresa. A coparticipação prevê que todos os 

envolvidos no evento delituoso serão responsabilizados na medida de sua culpabilidade. A lei 

ambiental previu para as pessoas jurídicas penas autônomas de multas, de prestação de 

serviços à comunidade, restritivas de direitos, liquidação forçada e desconsideração da pessoa 

jurídica, todas adaptadas à sua natureza jurídica. Não há ofensa de que ‘nenhuma pena 

passará da pessoa do condenado’, pois é incontroversa a existência de duas pessoas distintas: 

uma pessoa física – que de qualquer forma contribui para a prática do delito – e uma jurídica, 
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cada qual recebendo a punição de forma individualizada, decorrente de sua atividade lesiva.” 

(STJ. REsp 628.637/SC. 5ª. T., j. em 2.6.2005, DJU de 13.6.2005, RT 838/549) 

 Assim é que a disposição inadequada de resíduos sólidos por uma empresa, 

causando danos ao meio ambiente, poderá caracterizar o crime previsto no art. 54 § 2º, da Lei 

n. 9.605/98. Configura o crime do citado positivo, quando a poluição “ocorrer por lançamento 

de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 

desacordo com as exigências estabelecidas em leis, ou regulamentos.” (inciso V). 

 

6.Conclusões  

 

Em suma,  quando a saúde pública e o meio ambiente são colocados em risco pelo 

descarte irregular de resíduos sólidos, o autor ou autores – pessoa física ou jurídica – 

perfeitamente justificável a aplicação da lei penal. 

Conforme observa Paulo Affonso Leme Machado, “A saúde humana e a sadia 

qualidade ambiental figuram como o norte a ser procurado, entre todas as finalidades. A 

produção e o consumo devem insistentemente atuar de forma que a sanidade dos meios e dos 

fins esteja presente.” (Direito Ambiental Brasileiro. Malheiros Editores, SP,  2011, p. 598) 
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RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E O PRINCÍPIO DA 

REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO * 

 

Álvaro Luiz Valery Mirra - Juiz de Direito em São Paulo - SP; Doutor em Direito 

Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Diplomado em 

Estudos Superiores Especializados em Direito Ambiental pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Estrasburgo - França; Membro do Instituto “O Direito Por Um Planeta 

Verde” e da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil - Aprodab. 

 

Resumo: A análise que se propõe realizar neste texto diz respeito à aplicação do 

princípio da reparação integral do dano à responsabilidade civil ambiental do direito 

brasileiro. Pretende-se demonstrar que o referido princípio tem inteira incidência no 

âmbito da reparação de danos ao meio ambiente, sem que se possa falar em limites à 

plena reparabilidade de degradações ambientais, por vezes admitidos no direito civil, 

resultantes da utilização de critérios de equidade pelos julgadores nos casos concretos, de 

disposições legais insertas em legislações especiais e de transações realizadas pelas partes 

interessadas. Conforme se poderá constatar, trata-se de princípio consagrado na 

responsabilidade civil ambiental, à luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial 

prevalente na matéria, a ser reafirmado, no presente, diante da nova concepção de 

economia verde que emergiu da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável - Rio + 20. 

 

SUMÁRIO: 1. Considerações iniciais. 2. O dano ambiental reparável e a noção de 

reparação. 3. A reparação integral do dano ambiental. 4. Exceções ao princípio da reparação 

integral do dano ambiental? 5. Considerações finais. 

 

 

 

                                                 
* A presente exposição retoma análise do tema empreendida em outros trabalhos de nossa autoria, publicados no livro 
Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 2ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 314-324 e 
na Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 32, p. 68-82, out./dez. 2003, neste último caso sob o título 
Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano. A insistência no tema se dá, 
agora, em razão da jurisprudência que se formou desde então e da necessidade de reafirmação do princípio da 
reparação integral do dano ambiental em virtude da emergência da nova concepção de economia verde a partir da 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio + 20. 
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1. Considerações iniciais 

 

O tema que se propõe analisar é o da responsabilidade civil ambiental e o princípio da 

reparação integral do dano, considerada a responsabilidade civil pelo dano ambiental no 

contexto da economia verde que se pretende seja implantada pelos diversos países.  

 

Trata-se de um tema relevante se se considerarem as incertezas relacionadas à 

implementação de uma economia verde. 

 

De fato, alguns analistas têm manifestado o temor de que a ideia de fortalecer uma 

economia verde, que emergiu da Rio + 20, seja captada pelos países como a consagração 

definitiva da mercantilização da natureza e dos bens ambientais, com a consequente 

prevalência dos mecanismos de mercado para a solução dos problemas ambientais53, em 

detrimento da aplicação de determinados princípios do direito ambiental54, como os princípios 

da prevenção, da precaução e da ampla responsabilização das condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. 

 

Não é essa, porém, quer nos parecer, a conclusão que se deva extrair do que foi 

discutido e deliberado na Rio + 20. Isso porque no documento final da Conferência do Rio 

sobre Desenvolvimento Sustentável - intitulado “O futuro que queremos” - constou 

expressamente, no item 57, que as políticas de promoção de uma economia verde devem 

observar os princípios da Declaração do Rio de 1992 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

E, dentre estes, podem ser mencionados os princípios nºs 10 e 13 que estabelecem, 

precisamente, o dever dos Estados membros da ONU de editar legislação específica a respeito 

de mecanismos judiciais e administrativos concernentes à reparação de danos ambientais e à 

indenização das vítimas de poluições e de outros danos ao meio ambiente. 

 

Dessa forma, tem-se como claro que a implementação da economia verde não é 

incompatível com um sistema amplo e completo de responsabilidade civil ambiental. Ao 

                                                 
53 A título de exemplo, vale mencionar as análises de Dawit Bartelt no editorial do Bölletim Rio + 20, editado pela 
Fundação Heinrich Böll no Brasil, e de Camila Moreno no artigo intitulado Rumo a um Consenso do Rio em 2012?, 
publicado no mesmo documento. 
54 Essa é a preocupação manifestada por Larissa Packer, conforme referência feita por Ana Carollina Leitão no artigo 
Prevenir ou remediar?, publicado no aludido Bölletim Rio + 20. 
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contrário, pode-se dizer que a implementação da economia verde pressupõe mecanismos 

adequados de responsabilização de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, uma vez 

que a própria economia verde, de acordo, ainda, com o documento final da Rio + 20, deve 

contribuir para a preservação do bom funcionamento dos ecossistemas (item 56). 

 

Daí a necessidade de se reafirmar a importância da responsabilidade civil, como 

instituto do direito ambiental, sob a ótica de uma economia verde, relativamente às diversas 

atividades econômicas que possam ser causadoras de degradações ambientais. 

 

No direito brasileiro, conforme tem sido analisado pela doutrina especializada, a 

responsabilidade civil ambiental está sujeita a um regime jurídico próprio e específico, fundado 

nas normas do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 

(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), diverso, em muitos pontos, do regime comum do 

direito civil e do direito administrativo, o que deu à responsabilidade civil por danos ambientais 

entre nós, no Brasil, uma grande amplitude.55 Entre outros aspectos, esse regime especial de 

responsabilidade civil está baseado: 

 

 (a) na admissão da reparabilidade do dano causado à qualidade ambiental em si 

mesma considerada, reconhecida como bem jurídico protegido; 

 

 (b) na consagração da responsabilidade objetiva do degradador do meio ambiente, 

ou seja, responsabilidade decorrente do simples risco ou do simples fato da atividade 

degradadora, independentemente da culpa do agente; 

 

 (c) na amplitude com que a legislação brasileira trata os sujeitos responsáveis, por 

meio da noção de poluidor adotada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 

considerado poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou 

indiretamente responsável pela degradação ambiental (art. 3º, IV); 

 

                                                 
55 Sobre o tema, Antonio Herman V. Benjamin. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito 
Ambiental. São Paulo, n. 9, p. 5-52; Álvaro Luiz Valery Mirra. Responsabilidade civil ambiental e cessação da 
atividade lesiva ao meio ambiente. In: Kishi, Sandra Akemi Shimada; Silva, Solange Teles da; Soares, Inês Virgínia 
Prado (Org.). Desafios do direito ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. 
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 329. 
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 (d) e na ampliação dos efeitos da responsabilidade civil, que abrange não apenas a 

reparação propriamente dita do dano ao meio ambiente, como também a supressão do fato 

danoso à qualidade ambiental, por meio do que se obtém a cessação definitiva da atividade 

causadora de degradação do meio ambiente. 

 

Dentro desse contexto, em que se verifica a amplitude e a força da responsabilidade 

civil pelo dano ambiental, duas questões importantes surgem na matéria: (i) a primeira é a de 

saber se na responsabilidade civil ambiental tem lugar, também, a aplicação do princípio da 

reparação integral do dano ambiental; (ii) a segunda, a de saber se, em caso positivo, admitida 

a incidência do princípio, estaria ele sujeito a alguma exceção, com possibilidade de 

estabelecimento de limites à plena reparabilidade do dano, tal como muitas vezes se admite no 

direito civil e no direito administrativo. 

 

2. O dano ambiental reparável e a noção de reparação 

 

Para responder às duas indagações acima formuladas é preciso, em um primeiro 

momento, delimitar o que se entende por dano ambiental reparável e qual a noção de reparação 

aplicável a essa modalidade de dano.56 

 

O dano ambiental, em termos gerais, implica a agressão ao meio ambiente, entendido, 

nos termos da Lei da Política Nacional do 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 (art. 3º, I, da Lei n. 6.938/1981), e também a diminuição, subtração ou 

destruição dos denominados bens ambientais – o solo, a água, o ar, as espécies e os espécimes 

da fauna e da flora, os recursos genéticos, os ecossistemas, os processos ecológicos, as 

paisagens e os bens e valores culturais – bens ambientais esses que integram o meio ambiente 

global. 

 

Nesse sentido, o dano ambiental atinge não só os elementos materiais do meio 

ambiente, o suporte material do meio ambiente – a água, o ar, a fauna, a flora etc. – como 

também e principalmente a qualidade ambiental como um todo, que é um bem incorpóreo e 

imaterial protegido pelo direito brasileiro. 

                                                 
56 Sobre todos esses aspectos, ver Álvaro Luiz Valery Mirra. Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio 
da reparação integral do dano. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 32, p. 70-72, out./dez. 2003. 
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Além disso, hoje em dia discute-se, também, a reparabilidade do chamado “dano 

moral ambiental”, como dano moral coletivo. O dano moral ambiental, como dano coletivo, 

consiste, em linhas gerais, no sofrimento, na dor ou no sentimento de frustração da sociedade 

decorrente da agressão a um bem ambiental ao qual a coletividade se sinta especialmente 

vinculada, seja por laços de afeição, seja por algum vínculo de especial respeito. Trata-se de um 

dano passível de reparação no direito brasileiro em virtude de expressa disposição legal (art. 1º 

da Lei 7.347/85). 

 

Já no que se refere à noção de reparação aplicável ao dano ambiental, é importante 

observar que ela traz consigo sempre a idéia de compensação. Isso no sentido de que a 

degradação do meio ambiente e dos bens ambientais não permite jamais, a rigor, o retorno da 

qualidade ambiental ao estado anterior ao dano, restando sempre alguma sequela do dano que 

não pode ser totalmente eliminada.  

 

De fato, os elementos da natureza e os bens integrantes do patrimônio cultural, uma 

vez degradados, não podem jamais ser totalmente restabelecidos ou recompostos, mesmo com 

o auxílio dos peritos mais competentes nas diversas matérias; há sempre algo de irreversível 

nesse tipo de lesão. 

 

Tal não significa, porém, que os danos causados à qualidade ambiental não são 

reparáveis. A reparação do dano ambiental vai acarretar sempre a adaptação do meio ambiente 

degradado e dos seus elementos a uma situação que possa ser a mais próxima possível daquela 

anterior ao dano ou daquela em que o meio ambiente estaria se o dano não tivesse ocorrido. 

 

Bem por isso, os danos ambientais podem até, em certas hipóteses, ser irreversíveis, 

sob o ponto de vista ambiental e ecológico, mas não serão nunca irreparáveis, sob o ponto de 

vista jurídico. Uma compensação – in natura e/ou pecuniária – deverá ser sempre concedida 

para a recomposição, na medida do possível, do ambiente degradado. 

 

3. A reparação integral do dano ambiental 

 

Aspecto importante a ser compreendido é o de que, mesmo vista como expediente de 

compensação de degradações ambientais, a reparação do dano ambiental assume, no direito 
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brasileiro vigente, grande amplitude, por força da incidência do princípio da reparação integral 

do dano.57 Com efeito, a reparação do dano ambiental deve conduzir o meio ambiente a uma 

situação equivalente - na medida do que for praticamente possível - àquela de que seria 

beneficiário se o dano não tivesse sido causado, compensando-se, ainda, as degradações 

ambientais que se mostrarem irreversíveis. 

 

Nesses termos, a reparação integral do dano ao meio ambiente abrange não apenas o 

dano causado ao bem ou recurso ambiental imediatamente atingido, como também toda a 

extensão dos danos produzidos em consequência do fato danoso à qualidade ambiental 58, 

incluindo: 

 

 (a) os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um determinado bem 

ambiental que estiverem no mesmo encadeamento causal (como, p.ex., a destruição de 

espécimes, habitats e ecossistemas inter-relacionados com o meio imediatamente afetado); 

 

 (b) as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do 

dano e a efetiva recomposição do meio degradado; 

 

 (c) os danos ambientais futuros que se apresentarem como certos; 

 

 (d) os danos irreversíveis causados à qualidade ambiental, que de alguma forma 

devem ser compensados; 

                                                 
57 O princípio da reparação integral do dano é um princípio geral na teoria da responsabilidade civil, encampado 
expressamente pelo Código Civil brasileiro, no art. 944, caput. Sobre a incidência do princípio na responsabilidade 
civil ambiental, Álvaro Luiz Valery Mirra, Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, cit., p. 314-
324, e Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, n. 32, p. 72-73, out./dez. 2003. Não é outra, a propósito, a orientação seguida pela doutrina que 
vem se dedicando ao tema (cf. Antonio Herman V. Benjamin, Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de 
Direito Ambiental, São Paulo, n. 9, p. 19, jan./mar. 1998; Francisco José Marques Sampaio. Responsabilidade civil e 
reparação de danos ao meio ambiente. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 1998, p. 229; Paulo Affonso Leme Machado, 
Direito ambiental brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 418; Édis Milaré, Direito do ambiente: a gestão 
ambiental em foco. 7ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 1252-1253; José Rubens Morato Leite. Dano 
ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. p. 220-221; 
Annelise Monteiro Steigleder. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no direito 
brasileiro. Porto Alegre: Livr. do Advogado Ed., 2004. p. 235; Patrícia Faga Iglesias Lemos. Direito ambiental: 
responsabilidade civil e proteção do meio ambiente. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 186; Luciane 
Gonçalves Tessler, Tutelas jurisdicionais do meio ambiente: tutela inibitória, tutela de remoção, tutela do 
ressarcimento na forma específica, cit., p. 361; Hortênsia Gomes Pinho, Prevenção e reparação de danos ambientais: 
as medidas de reposição natural, compensatórias e preventivas e a indenização pecuniária. Rio de Janeiro: GZ Ed., 
2010, p. 327-330). 
58 É a lição de Helita Barreira Custódio, Avaliação de custos ambientais em ações judiciais de lesão ao meio ambiente. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 652, p. 26, fev.1990. 
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 (e) e os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem 

ambiental.59 

 

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em expressivo julgado da 

lavra do eminente Ministro Herman Benjamin: 

 

 “(...) 3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas 

ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-

se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. 

Assim, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/1985, a conjunção ‘ou’ opera com valor 

aditivo, não introduz alternativa excludente. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do 

STJ. 

 4. A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do 

poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva 

impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judicial não 

passar de aceitável e gerenciável ‘risco ou custo normal do negócio’. Saem debilitados, assim, 

o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil 

ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no 

exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou 

repitam seu comportamento deletério. 

 5. Se o meio ambiente lesado for imediata e completamente restaurado ao seu 

estado original (reductio ad pristinum statum), não há que se falar, como regra, em 

indenização. Contudo, a possibilidade técnica e futura de restabelecimento in natura ( = juízo 

prospectivo) nem sempre se mostra suficiente para, no terreno da responsabilidade civil, 

reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, 

mormente quanto ao chamado dano ecológico puro, caracterizado por afligir a Natureza em si 

mesma, como bem inapropriado ou inapropriável. Por isso, a simples restauração futura - 

mais ainda se a perder de vista - do recurso ou elemento natural prejudicado não exaure os 

deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 
                                                 
59 Sobre todos esses aspectos, ver Álvaro Luiz Valery Mirra, Ação civil pública e a reparação do dano ao meio 
ambiente, cit., p. 315, e Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 32, p. 72-73, out./dez. 2003. Ainda, no tema, Branca Martins da Cruz. 
Princípios jurídicos e econômicos para a avaliação do dano florestal. In: Benjamin, Antonio Herman V. (Org.). Anais 
do 3º Congresso Internacional de Direito Ambiental, 30 de maio a 2 de junho de 1999. São Paulo: IMESP, 1999, p. 
118-119. 
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 6. A responsabilidade civil, se realmente aspira a adequadamente confrontar o 

caráter expansivo e difuso do dano ambiental, deve ser compreendida o mais amplamente 

possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de 

indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e 

pagar não configura bis in idem, tanto por serem distintos os fundamentos das prestações, 

como pelo fato de que eventual indenização não advém de lesão em si já restaurada, mas 

relaciona-se à degradação remanescente ou reflexa. 

 7. Na vasta e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa, 

incluem-se tanto a que temporalmente medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou 

recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária da fruição do bem de uso comum do 

povo ( = dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de interregno), quanto o 

dano residual ( = deterioração ambiental irreversível, que subsiste ou perdura, não obstante 

todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo. Também deve ser restituído ao 

patrimônio público o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento 

degradador, a mais-valia ecológica que indevidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério 

retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado ou, ainda, o benefício com o uso ilícito da 

área para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). (...)”. 60  

 

Nessa matéria, vale acrescentar, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por intermédio da 

Câmara Reservada ao Meio Ambiente, também tem se posicionado no sentido da aplicação do 

princípio da reparação integral do dano nas ações de responsabilidade civil por danos 

ambientais. Como restou decidido em acórdão relatado pelo eminente Desembargador Antonio 

Celso Aguilar Cortez: 

 

 “Ação civil pública ambiental. Degradação de área de preservação permanente 

para instalação de reservatório de água. Obrigação de demolir acessões, recompor a 

vegetação e não realizar novos atos lesivos à biota. Intervenção em desconformidade com 

Resolução CONAMA n. 13/90 e legislação aplicável. Necessidade de restauração do status quo 

                                                 
60 STJ - 2ª T. - REsp n.1145083/MG - j. 27.09.2011 - rel. Min. Herman Benjamin. Sobre o tema, ver, ainda, STJ - 2ª 
T. - REsp n. 1165284/MG - j. 01.03.2011 - rel. Min. Herman Benjamin; STJ - 2ª T. - REsp n. 1114893/MG - j. 
16.03.2010 - rel. Min. Herman Benjamin. Registre-se, à luz do acima mencionado, que o Superior Tribunal de Justiça, 
pela voz autorizada do Ministro Herman Benjamin, tem entendido que a reparação integral do dano ambiental 
compreende, até mesmo, a restituição ao patrimônio público do proveito econômico do agente com a atividade ou 
empreendimento degradador, ou seja, aquilo que o Ministro Herman Benjamin denomina de a mais-valia ecológica 
que o empreendedor indevidamente auferiu com o exercício da atividade degradadora. 
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da área degradada. Princípio da reparação integral do dano ambiental. Possibilidade de 

indenização de danos irreversíveis. Sentença de procedência. Apelação não provida.” 61 

  

Apenas uma ressalva importante deve ser feita aqui. É a de que a reparabilidade do 

dano moral ambiental, apesar de ter, como referido, expressa previsão legal no direito brasileiro 

(art. 1º da Lei n. 7.347/1985), ainda tem sido objeto de controvérsia. Enquanto a doutrina do 

direito ambiental, de um modo geral, tem admitido a possibilidade de configuração e de 

reparação do dano moral ambiental62, parte da doutrina do direito civil tem se posicionado 

contrariamente à possibilidade de ocorrência dessa modalidade de dano.63 Tal controvérsia, é 

importante reconhecer, tem tido repercussão na jurisprudência dos tribunais, os quais, muitas 

vezes, diante da orientação doutrinária restritiva, hesitam em admitir a reparabilidade do dano 

moral ambiental64, o que, no final das contas, não deixa de surpreender face a disciplina legal 

da matéria. 

 

                                                 
61 TJSP - Câmara Reservada ao Meio Ambiente - Ap. Cív. n. 0142505-39.2008.8.26.0000 - j. 19.07.2012 - rel. Des. 
Antonio Celso Aguilar Cortez. Ainda: TJSP - Câmara Reservada ao Meio Ambiente - Ap. Cív. n. 0190541-
15.2008.8.26.0000 - j. 19.07.2012 - rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez. 
62 José Rubens Morato Leite. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, cit., p. 284-307; José 
Rubens Morato Leite; Marcelo Buzaglo Dantas; Daniele Cana Verde Fernandes. O dano moral ambiental e sua 
reparação. In: Oliveira Junior, José Alcebíades de; Leite, José Rubens Morato (Org.). Cidadania coletiva. 
Florianópolis: Paralelo 27, 1996. p. 45-64; Luís Henrique Paccagnella. Dano moral ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, n. 13, p. 44-51, jan./mar. 1999; José Rubens Morato Leite; Danielle de Andrade Moreira. 
Sociedade de risco, danos ambientais extrapatrimoniais e jurisprudência brasileira. In: Leite, José Rubens Morato; 
Fagúndez, Paulo Roney Ávila (Org.). Biossegurança e novas tecnologias na sociedade de risco: aspectos jurídicos, 
técnicos e sociais. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. p. 155-212; Annelise Monteiro Steigleder, 
Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro, cit., p. 158-167; Marcos 
Destefenni. A responsabilidade civil ambiental e as formas de reparação do dano ambiental: aspectos teóricos e 
práticos. Campinas: Bookseller, 2005. p. 153-161; Patrícia Faga Iglesias Lemos. Meio ambiente e responsabilidade 
civil do proprietário: análise do nexo causal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. p. 120-126; Marcos Paulo 
de Souza Miranda, Configuração e indenizabilidade de danos morais coletivos decorrentes de lesões a bens 
integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 54, p. 231-236, abr./jun. 
2009; Érika Bechara, Licenciamento e compensação ambiental na lei do sistema nacional das unidades de 
conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 61-69; Hortênsia Gomes Pinho. Prevenção e reparação de danos 
ambientais, cit., p. 186-194; Álvaro Luiz Valery Mirra. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, 
cit., p. 97-98. 
63 Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2007. p. 893-897; Teori Albino Zavascki. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 48-50. 
64 Assim já se pronunciaram o Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 598.281-MG - j. 02.05.2006 - rel. p/ acórdão 
Min. Teori Albino Zavascki) e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por intermédio da Câmara Reservada ao Meio 
Ambiente (Ap. Cív. n. 0003874-68.2010.8.26.0575 - j. 19.07.2012 - rel. Des. Torres de Carvalho). Em sentido 
diverso, porém, admitindo a reparabilidade do dano moral ambiental, TJRJ - 2ª Câm. Cív. - Ap. Cív. n. 
2001.001.14586 - j. 06.03.2002 - rela. Desa. Maria Raimunda T. de Azevedo; TJSP - Câmara Reservada ao Meio 
Ambiente - Ap. Cív. n. 9240970-32.2005.8.26.0000 - j. 19.04.2012 - rel. Des. Renato Nalini; TJSC - Ap. Cív. n. 
2000.025366-9 - j. 23.09.2004 - rel. Des. Newton Janke; TJMG - Ap. Cív. n. 1.0183.03.062431-0/001 - j. 23.11.2004 
- rel. Des. Nilson Reis; TJGO - 3ª Câm. Cív. - Ap. Cív. n. 108156-4/188 - j. 28.06.2007 - rel. Des. Geraldo Leandro 
Santana Crispim. 
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De todo modo, ressalvada a polêmica a que se referiu, o certo é que o princípio da 

reparação integral do dano tem efetiva incidência no âmbito da reparação do dano ambiental, a 

qual, como visto, deve levar em conta toda a extensão da degradação ambiental resultante do 

fato danoso ao meio ambiente. 

 

4. Exceções ao princípio da reparação integral do dano ambiental? 

 

À luz do que vem de ser mencionado, surge, então, a segunda questão, antes 

formulada, a respeito da incidência ou não nessa matéria de algumas exceções ao princípio da 

reparação integral do dano ambiental, por vezes aceitas na teoria da responsabilidade civil, para 

o fim de limitar a amplitude da reparação pretendida. São limitações que decorrem, por 

exemplo, do exercício de um certo poder moderador dos juízes, movidos por razões de 

equidade, de disposições legais especiais em determinadas matérias ou mesmo da convenção 

entre as partes interessadas. 

 

Seriam elas aplicáveis à reparação do dano ambiental, como exceções ao princípio da 

reparação integral do dano? 

 

Essa indagação é particularmente importante se se considerar o disposto no art. 944 do 

Código Civil brasileiro, que depois de firmar a regra da reparação integral do dano, no caput, 

abriu, no parágrafo único, a possibilidade de o juiz reduzir equitativamente a indenização, se 

houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa do agente e o dano efetivamente 

causado. A referida norma do Código Civil, como norma geral em tema de responsabilidade 

civil, teria incidência no âmbito da responsabilidade civil ambiental? 

 

Segundo temos afirmado, essa exceção ao princípio da reparação integral do dano não 

se aplica à reparação do dano ambiental. 

 

Por um lado, é importante insistir no fato de que a responsabilidade civil ambiental 

resulta de um sistema próprio e autônomo no contexto da responsabilidade civil, com regras 

especiais que se aplicam à matéria, em detrimento das normas gerais do Código Civil que com 

elas não sejam compatíveis. Nesse sentido, a responsabilidade civil por danos ambientais está 

sujeita a um regime jurídico específico, instituído a partir da Constituição Federal e da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, que não inclui qualquer norma mitigadora da reparação 
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integral do dano, sendo derrogatório, portanto, em tal aspecto, do regime geral do Código 

Civil.65 

 

Por outro lado, nunca é demais lembrar que a responsabilidade civil ambiental tem 

como fundamento o risco criado pelas atividades degradadoras e não a culpa do degradador, de 

maneira que configuraria verdadeiro contra-senso se se passasse a levar em conta exatamente a 

culpa para a delimitação da extensão da reparação pretendida. 

 

Na realidade, limitar a reparação dos danos ambientais em virtude da menor culpa ou 

da ausência de culpa do degradador significaria, no final das contas, reinserir na 

responsabilidade objetiva a discussão da culpa do agente, agora não mais para a determinação 

da responsabilidade civil em si mesma, mas para a definição do montante reparatório, o que o 

regime instituído a partir da Constituição de 1988 e da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente pretendeu precisamente afastar.66 

 

No tocante à intervenção do legislador para o estabelecimento de limites legais à 

reparação do dano, em especial para favorecer o desempenho de determinadas atividades 

consideradas de particular relevância para o desenvolvimento do País, é importante observar 

que no direito brasileiro tal expediente não foi adotado em relação à reparação de danos 

ambientais e nem seria a rigor admissível, tendo em vista a indisponibilidade do direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito humano fundamental, e do 

meio ambiente, como bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF).67 

 

A Lei n. 6.453/1977, relativa à responsabilidade civil por danos decorrentes de 

atividades nucleares, por exemplo, que estabelece limite máximo para a indenização no seu art. 

9º, trata, na realidade, dos danos causados aos particulares pela poluição resultante de acidentes 

com materiais radioativos e nucleares e não do dano coletivo causado à qualidade ambiental, 

                                                 
65 Álvaro Luiz Valery Mirra, Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, cit., p. 317, e 
Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano, cit., p. 74-75. 
66 Álvaro Luiz Valery Mirra, Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, cit., p. 317-318, e 
Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano, cit., p. 75-76. Esse, a 
propósito, o sentido teleológico da Constituição Federal e da Lei n. 6.938/1981 que, como ressaltado por Nelson Nery 
Jr., ao exegeta incumbe sempre acompanhar (Responsabilidade civil por dano ecológico e a ação civil pública. Revista 
de Processo, n. 38, p. 131). 
67 Álvaro Luiz Valery Mirra, Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, cit., p. 322, e 
Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano, cit., p. 78-79. No mesmo 
sentido, ainda, Antonio Herman V. Benjamim, Responsabilidade civil pelo dano ambiental, cit., p. 19. 
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que está disciplinado pela norma do art. 225, § 3º, da CF e pela norma do art. 14, § 1º, da Lei 

6.938/81, específicas à matéria e, assim, normas especiais em confronto com o disposto na Lei 

n. 6.453/1977.68 

 

Além disso, tem-se entendido, também, que a norma do art. 9º dessa Lei 6.453/1977 

foi revogada pelas normas do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, aplicável igualmente à reparação 

de danos reflexos causados às pessoas físicas e jurídicas por fatos de poluição, e do art. 21, 

XXIII, “d”, da CF, relativa à responsabilidade objetiva por danos nucleares, que não 

estabeleceu limite de qualquer ordem à plena reparação dos danos.69 

 

Finalmente, no que se refere à limitação à reparação de danos decorrente da convenção 

entre os interessados, importa considerar aqui, de maneira especial, a transação. 

 

No âmbito da reparação de danos ambientais, devido ao já referido caráter 

indisponível do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito humano 

fundamental, e do meio ambiente, como bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF), 

não se pode a rigor ter como válida a transação, que, inclusive, nos termos da própria lei civil, 

está restrita a direitos patrimoniais de natureza privada.70 

 

Não se ignora aqui a existência de corrente doutrinária que se manifesta já há algum 

tempo, no sentido de admitir a transação nessa matéria, com base, sobretudo, na Lei n. 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que autoriza a tomada pelos entes públicos legitimados 

à ação civil pública do denominado “compromisso de ajustamento de conduta às exigências 

legais” (art. 5º, § 6º), que muitos veem como a consagração definitiva no direito positivo 

brasileiro da admissibilidade de transações em tema de direitos e interesses difusos.71 

                                                 
68 Álvaro Luiz Valery Mirra, Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, cit., p. 322, e 
Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano, cit., p. 78. 
69 Esse o entendimento manifestado por Paulo Affonso Leme Machado na 10ª edição do seu Direito ambiental 
brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 106-107. Embora tal orientação não tenha sido reafirmada na última edição 
do livro, acreditamos que permanece ela válida ainda no presente. Idêntico entendimento deve ser adotado, também, 
no tocante à Lei n. 10.308/2001, relativa aos rejeitos radioativos, que remete parte da disciplina da responsabilidade 
civil por danos deles resultantes às normas da Lei n. 6.453/1977 (art. 32). 
70 Álvaro Luiz Valery Mirra, Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, cit., p. 323, e 
Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação integral do dano, cit., p. 79. 
71 Édis Milaré, Direito do ambiente, cit., p. 1380; Rodolfo de Camargo Mancuso, Ação civil pública: em defesa do 
meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores. 9ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 316-
329; Daniel Roberto Fink, Alternativa à ação civil pública ambiental (reflexões sobre as vantagens do termo de 
ajustamento de conduta). In: Milaré, Édis. Ação civil pública. Lei 7.347/1985 - 15 anos. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 117-120 (embora ressalve que o objeto a ser negociado não é o meio ambiente, mas as 
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No entanto, parece-nos que, nessa matéria, têm razão aqueles autores que entendem 

que o conteúdo possível do denominado compromisso de ajustamento de conduta nada tem a 

ver com o de uma verdadeira transação, por meio da qual se permitiriam concessões mútuas 

entre as partes.72 

 

É interessante observar a respeito que, nos exatos termos da lei, por intermédio do 

compromisso em questão os degradadores se comprometem a ajustar as suas condutas às 

exigências legais, não fazendo o legislador referência, em momento algum, à possibilidade de 

se realizarem transações em relação aos direitos protegidos, por meio de concessões favoráveis 

aos interesses dos causadores de degradações ambientais. 

 

Conforme já teve a oportunidade de se pronunciar o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

em acórdão relatado pelo então eminente Desembargador, hoje eminente Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Ricardo Lewandowski: 

 

 “(...) verifica-se, primeiramente, que, embora formulada pelos réus uma ‘proposta 

de acordo’ (f.), descabida se afigura a pretensão de que fosse ele homologado, sem 

observância dos requisitos legais (CPC, art. 243), sobretudo porque os interesses em questão 

são indisponíveis. Poder-se-ia até admitir, em tese, a celebração de um compromisso de 

ajustamento de conduta (Lei 7.347/85, art. 5º, § 6º), mas jamais de transação, a qual, na 

espécie, sequer previu a recuperação das áreas degradadas.” 73  

 

Por essa razão, nos compromissos de ajustamento de conduta somente podem ser 

discutidas as condições do cumprimento da obrigação de reparar o dano causado ao meio 

ambiente, especialmente no que se refere ao prazo para o final adimplemento das prestações 

impostas. E, mesmo assim, desde que esse tipo de composição não implique de alguma maneira 

                                                                                                                                                                
condições de modo, tempo e lugar de cumprimento da obrigação); Ana Luiza de Andrade Nery. Compromisso de 
ajustamento de conduta: teoria e análise de casos práticos. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 130-
164. 
72 Hugo Nigro Mazzilli. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 
patrimônio público e outros interesses. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 430-433; Teori Albino Zavascki. Processo 
coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 147-
150; Ricardo de Barros Leonel. Manual do processo coletivo. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 
349-353; Geisa de Assis Rodrigues. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 141-159; Fernando Reverendo Vidal Akaoui. Compromisso de ajustamento de conduta 
ambiental. 4ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 77-81. 
73 TJSP - 9ª Câmara de Direito Público - Ap. Cív. n. 259.003-5/0-00 - j. 19.02.2003 - rel. Des. Ricardo Lewandowski. 
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a concessão ao degradador do benefício de reparar apenas parcialmente o dano ambiental, o 

que estaria definitivamente excluído. 

 

Neste passo, porém, vale igualmente uma ressalva. É a de que o Superior Tribunal de 

Justiça, embora como regra não admita a transação em tema de reparação do dano ambiental, já 

considerou, em caráter excepcional, como válido, acordo celebrado nos autos de ação civil 

pública, em que houve reparação não integral do dano, por considerar, naquela hipótese 

específica, diante das circunstâncias da espécie, como a melhor forma de composição da lesão 

causada. 

 

De acordo com o anotado no julgado relatado pela eminente Ministra Eliana Calmon: 

 

 “Processo civil - Ação civil pública por dano ambiental - Ajustamento de conduta - 

Transação do Ministério Público - Possibilidade. 

 1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos difusos. 

 2. Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de fazer ou não 

fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando dar à controvérsia a melhor solução na 

composição do dano, quando impossível o retorno ao status quo ante. 

 3. A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra. 

 4. Recurso especial improvido.” 74 

 

5. Considerações finais 

 

Para finalizar, a título de conclusão, parece-nos importante insistir na afirmação de que 

a reparação do dano ambiental deve sempre conduzir o meio ambiente a uma situação na 

medida do possível equivalente àquela de que seria beneficiário se o dano não tivesse sido 

causado. E, nessa matéria, o princípio da reparação integral do dano tem inteira aplicação, 

devendo-se levar em consideração não só o dano causado imediatamente ao bem ou recurso 

ambiental atingido como também toda a extensão dos danos produzidos em consequência do 

fato danoso à qualidade ambiental, incluindo o dano moral ambiental quando efetivamente 

configurado. 

  

                                                 
74 STJ - 2ª T. - REsp 299.400-RJ - j. 01.06.2006 - relatora para o acórdão Ministra Eliana Calmon. 
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Além disso, é importante ter sempre claro que no atual estágio do direito ambiental 

brasileiro não se admite qualquer limitação à plena reparabilidade do dano que não seja 

decorrente das próprias características do meio ou bem ambiental atingido.  Tendo em vista a 

indisponibilidade do direito protegido, nenhuma disposição legislativa, nenhum acordo entre os 

litigantes e nenhuma decisão judicial que tenha como finalidade ou efeito o de limitar a 

extensão da reparação do dano ambiental pode ser considerada legítima. 

 

Na realidade, a prática tem revelado que a reparação do dano ambiental 

frequentemente exige a adoção de medidas complexas, a fim de que se possa obter a 

reconstituição do meio ambiente degradado. Assim, qualquer limitação à reparação nesses 

casos impediria, com certeza, o restabelecimento desejado da qualidade ambiental e, no final 

das contas, a própria reparação. 

 

Nessa matéria, portanto, a reparação incompleta do dano ambiental equivaleria a 

verdadeira ausência de reparação e implicaria, em última instância, a disposição de um direito 

humano fundamental, na verdade indisponível. 

 

Essa, em suma, a resposta - positiva - do direito brasileiro à questão da aplicação do 

princípio da reparação integral do dano no âmbito da responsabilidade civil ambiental, que, 

agora, mais do que sempre, deve ser reafirmada no contexto da denominada economia verde 

que se pretende seja implantada entre nós. 
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A RESPONSABILIDADE PENAL: UM MECANISMO LEGAL PARA A  

IMPLEMENTAÇÃO DA ECONOMIA VERDE – DESAFIOS 

 

Marcos de Lima Porta - Magistrado e Professor da Escola Paulista da Magistratura – TJSP  

 

Introdução 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, no art. 3º, trata dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil e elenca, entre outros, a garantia do desenvolvimento 

nacional, cuja estrutura normativa quantitativa e qualificativa está prevista no Título VII 

denominado “Da Ordem Econômica”. 

O Art. 170 da Constituição Federal inaugura esse Título VII e fornece os princípios 

jurídicos que dão identidade, no âmbito jurídico brasileiro, à ordem econômica, na medida em 

que apresenta condicionantes à atividade econômica. Entre eles vê-se que está assegurada a 

livre iniciativa, implicando em dizer que no Brasil foi adotado o sistema capitalista. 

Esse preceito constitucional é conformado por outros preceitos constitucionais, por 

exemplo, na necessidade de se observar a dignidade da pessoa humana, a defesa do 

consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais e função social da propriedade. 

Em razão da temática da IX Jornada Luso-Brasileira, destaca-se o inciso VI, do art. 

170 da Constituição Brasileira que assegura a observância do princípio da “defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”, no desenvolvimento da 

atividade econômica. 

Nesse contexto, as pessoas jurídicas que tem como objetivo a exploração da atividade 

econômica devem observar tais preceitos e concretizar a denominada economia verde que pode 

ser definida como sendo “um conjunto de processos produtivos (industriais, comerciais, 

agrícolas e de serviços) que ao ser aplicado em determinado local (país, cidade, empresa, 

comunidade, etc), possa gerar nele o desenvolvimento sustentável nos aspectos ambiental e 

social” (www.suapesquisa.com/ecologiasaude/economia_verde.htm – acesso em 15.01.2013). 

Nos dias atuais, de fato, o provimento dessa economia verde por parte dessas pessoas 

jurídicas tem passado por vários desafios que devem ser enfrentados e superados. Entre eles, no 

âmbito criminal, destaca-se o tema da responsabilidade penal que abrange assuntos específicos, 

tais como: i) a estrutura do tipo penal que sofre os influxos do direito ambiental e passa a ter 
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um novo contorno jurídico em relação ao modelo clássico do tipo penal (capítulo elementar do 

Direito Penal); ii) a possibilidade ou não de uma pessoa jurídica praticar crimes ambientais; e, 

iii) na parte preventiva, destaca-se o compliance criminal na área ambiental. Esses temas serão 

a seguir objeto de estudo. 

 

A responsabilização penal ambiental 

 

Viu-se que a pessoa jurídica que desatende o regime jurídico da ordem econômica 

vulnera a economia verde. O art. 225 da Constituição Federal reforça esta ideia ao impor tanto 

ao Poder Público como aos particulares o dever de defender e preservar o meio ambiente. 

Há, pois, interesse público primário em se proteger certos bens, entre eles o meio 

ambiente, por intermédio do direito, por se entender que eles são fundamentais para a própria 

consolidação do Estado de Direito Brasileiro. 

Nesse contexto, esses bens e valores relevantes para o convívio social revelam, pois, 

que a criminalização de certas condutas significa assegurar segurança jurídica e a última razão 

de ser do próprio Estado-Poder. Daí, a quadra jurídica do direito penal e do processo penal, 

integrados com o direito ambiental. 

O direito de punir estatal criminal se deflagra, em princípio, a partir do momento em 

que um sujeito infringe um tipo penal, tema do direito penal substantivo; e a dinâmica desse 

proceder se realiza, pois, por intermédio do direito penal subjetivo, ou do direito processual 

penal. 

A soma do direito de punir estatal penal, com a configuração de um ilícito penal, mais 

a observância do devido processo penal e a sanção penal, obtém-se uma noção jurídica de 

responsabilidade penal para o direito brasileiro. 

Nesse contexto, pelo menos dois pontos relevantes surgem, trazem divergências que 

podem repercutir na implantação da economia verde, princípio jurídico constitucional 

fundamental, a saber: a) a estrutura do tipo penal ambiental; e, b) a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. 

O Direito Ambiental no Brasil ganhou especial relevo no direito brasileiro a partir da 

Constituição Federal de 1988. Os princípios jurídicos que lhe confere identidade e autonomia 

em relação às demais disciplinas jurídicas estão plasmados no art. 225 da Constituição Federal 

que prevê, entre outros, o principio do desenvolvimento sustentável, o princípio do poluidor-

pagador, princípio da prevenção, princípio da participação, princípio da responsabilidade 

jurídica, entre outros. A constelação desses princípios jurídicos forma o regime jurídico do 
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direito ambiental cujo objeto é “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”. (art. 3º, 

inciso I, da Lei 6938/81 -- Lei de Política Nacional do Meio Ambiente). 

Quando há a conjugação do Direito Ambiental, do Direito Penal e do Direito 

Processual Penal um novo ambiente jurídico surge e que deve compatibilizar essas áreas do 

saber jurídico. 

Nesses termos, vê-se que há interesse do legislador pátrio em tornar certas condutas 

sociais como criminosas com o objetivo de assegurar a proteção de determinados bens e valores 

de relevo para a sociedade; entre esses bens e valores, podem ser encontrados os bens de 

natureza ambiental, e que, como consequência, visa assegurar a economia verde. 

 

(i) A peculiar estrutura do tipo penal ambiental 

 

No campo da responsabilidade penal ambiental ganha realce a necessidade de bem 

definir a estrutura do tipo penal ambiental que passa a ter um perfil jurídico pouco diverso do 

perfil clássico do tipo penal fundamental, por conta dos influxos do Direito Ambiental, que 

clama por um conceito e contorno específico quanto ao bem e valor protegidos. Luiz Regis 

Prado averba: 

“A natureza dessa infração penal está diretamente vinculada ao caráter complexo e 

difuso dos problemas ambientas (v.g., emissão/imissão; efeitos contaminadores – acumulativos 

ou não). Daí emergem difíceis questões no plano da relação de causalidade --, elemento do tipo 

nos delitos materiais, com direta implicação em sede probatória. Nesse contexto, sustenta-se 

que “em verdade, encontramo-nos diante de uma impossibilidade prática de verificar a 

existência do nexo causal que coliga determinado dano ecológico a determinada conduta, ou 

então, quando menos, razões várias impedem calcular, com suficiente exatidão, a relevância 

causal específica apresentada, por múltiplos agentes poluentes, na produção de uma única lesão 

do meio ambiente” (Direito Penal Ambiental (problemas fundamentais), São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1992, págs. 71 e 72). 

Nesse contexto, torna-se descabido classificar os crimes ambientais elementares como 

crimes materiais; como consequência, devem ser considerados crimes de perigo abstrato, onde 

o perigo em si não faz parte do tipo penal ambiental o que torna prescindível sua comprovação. 

O perigo, pois, é o fundamento de existência do próprio tipo penal. 
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Esse posicionamento, a despeito de entendimento divergente, guarda conformidade 

com a Constituição Federal porque encontra fundamento jurídico nas normas jurídicas que dão 

identidade ao Direito Ambiental. Nesse sentido, Carlos Fernando da Cunha Costa averba: 

“Daí que, diante das peculiaridades próprias ao tipo penal ambiental, surge a 

necessidade de adequar-se a legislação criminal aos princípios gerais do Direito Ambiental, 

entre os quais destacamos além do já mencionado princípio da prevenção, também os da 

precaução, desenvolvimento sustentável, e da equidade intergeracional, em face dos quais, 

acreditamos que se justifica a existência dos citados dispositivos em que a punição independe 

do dano efetivo, bastando a simples existência do perigo (Artigo cujo título é o seguinte: Direito 

Penal Secundário e Tutela Ambiental -- http://br.monografias.com/trabalhos912/direito-penal-

secundario/direito-penal-secundario.shtml, acesso em 20 de janeiro de 2013). 

Há, ainda, quem sustente que os crimes ambientais são de mera conduta onde o crime 

se consuma com a mera atividade; não se exige resultado material ou de perigo. 

Por uma corrente ou por outra, para a configuração do tipo penal ambiental basta, 

portanto, a comprovação do comportamento do agente e, a princípio, nada mais! 

O tipo penal ambiental também tem como característica ser um tipo penal aberto onde nem 

sempre é possível “[...] uma descrição direta e objetiva, dessa forma, não podemos querer que o 

crime ambiental se dê com a simplicidade com que se perfazem os crimes mais comuns. 

Sob essa ótica, o tipo penal aberto guarda certa semelhança com as normas penais em 

branco, mas com elas não se confunde, pois ele não apresenta uma descrição típica completa, 

necessitando de uma atividade valorativa a ser realizada pelo magistrado, no caso em concreto, 

pois o mandado proibitivo inobservado pelo sujeito não surge de forma clara. 

Heleno Cláudio Fragoso, elenca como hipóteses de crimes de tipo aberto os delitos 

culposos, os crimes omissivos próprios, e por derradeiro, os delitos que fazem referência á 

ilicitude com emprego de expressões, em cuja descrição apresenta elementos normativos como 

"indevidamente", "sem licença", "sem autorização", e mesmo elementos como "poluição", 

"contaminação", pois a tipicidade do fato depende a adequação legal ou social do 

comportamento a ser analisada pelo julgador diante de normas e conceitos que se encontram 

fora da definição da figura legal. 

Dessa forma, fica claro que o emprego da técnica legislativa em questão, é plenamente 

justificável em face da importância em que se reveste a proteção do meio ambiente, e se 

sopesarmos o Princípio da Determinação Legal, em face dos Princípios da Prevenção, da 

Precaução, do Desenvolvimento Sustentável, da Equidade Intergeracional, e por derradeiro, do 

Direito Humano Fundamental, concluiremos que estes devem preponderar em face daquele, 
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porque tratam de interesses coletivos, supra-individuais, e até mesmo das gerações futuras, os 

quais estão diretamente ligados até mesmo á possibilidade de sobrevivência da espécie humana 

na Terra” (Costa, Carlos, artigo acima já citado). 

Portanto, compreender bem o contexto e texto do direito penal ambiental é 

fundamental para se “evitar em muitos casos infundadas absolvições, lastreadas no in dubio pro 

reo, com reflexos na eficácia da lei penal” (Luiz Prado, ob. cit.,pág. 76). 

 

(ii) A responsabilização criminal da pessoa jurídica 

  

A Constituição Federal de 1988 adotou a responsabilidade da pessoa jurídica no seu 

artigo 225, par. 3º, assim redigido: “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” (negrito 

nosso). 

Além da utilidade relevante da palavra constitucional destacada que, neste caso, sofre 

os influxos da máxima de que a lei não contém palavras inúteis, na medida em que de forma 

clara e objetiva prevê a responsabilidade criminal da pessoa jurídica, há também o argumento 

sistemático e teleológico das próprias normas constitucionais que, neste caso, vai ao encontro 

dos objetivos fundamentais do próprio Estado Brasileiro, conforme logo no início deste texto 

foi mencionado, além de também guardar compatibilidade com o princípio fundamental da 

culpabilidade, previsto no art. 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVII da Constituição Federal. 

Sobre este último assunto, o microcosmo do direito ambiental brasileiro mostra que a 

culpa “é, na verdade, um conceito de natureza filosófica que pode ser flexibilizado ou 

reconceituado a partir de uma tomada de postura diferenciada perante o fenômeno que se quer 

estudar. 

Quando um comportamento está agredindo bens jurídicos tidos por relevantes, e há 

rompimento de regras de natureza social, é o próprio direito que conceitua o que venha a ser 

culpa, tratando-se, pois, de um conjunto normativo e não um conceito natural. Nada obsta que a 

própria ciência jurídica redefina o conceito e o retire das hostes individualistas” (Nicolao Dino 

Neto, Ney Bello Filho e Flávio Dino. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais,3ª ed., 

rev. e at., Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2011, págs. 40 e 41). 

Portanto, a pessoa jurídica é uma realidade constituída pelo próprio direito pátrio e que 

possui vontade própria, diversa e distinta dos sócios que a compõe. 
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A partir dessa premissa, em nível infraconstitucional, a Lei n. 9.605/08 disciplinou a 

responsabilidade criminal da pessoa jurídica em seu art. 3º: 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 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. 

 

O parágrafo único, por sua vez, tratou da “responsabilidade das pessoas físicas, 

autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato” (parágrafo único), o que não significa que 

sempre vai existir coautoria ou participação entre a pessoa jurídica e pessoa física que a 

compõe. É possível que uma pessoa jurídica seja responsabilizada criminalmente e seus sócios; 

por exemplo, no caso de decisões colegiadas, com voto secreto e não unânimes, tornando 

impossível saber qual pessoa física determinou a prática do crime (cf. Crimes e Infrações 

Administrativas.., ob.cit., pág. 59). 

Levando-se em conta que os maiores infratores criminais ambientais são as pessoas 

jurídicas além da eventual dificuldade de se efetivar os comandos constitucionais, a Lei ainda 

prevê a possibilidade de “ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade 

for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente” art. 4º. 

Esse entendimento normativo-jurídico fortifica os princípios vetores do direito 

ambiental e contribui, portanto, como consequência, para a implementação definitiva da 

denominada Economia Verde no Brasil.  

 

(iii) o compliance criminal na área ambiental 

 

Entre os teóricos da administração contemporânea, especialmente, do mundo 

ocidental, tem sido admitido como sendo algo eficaz e eficiente para o sucesso das 

organizações tanto públicas como privadas o modelo único de integração de trabalho que une 

de forma sistematizada a governança, o risco e o controle/compliance  (GRC). 

A governança “refere-se genericamente a forma com que as decisões são tomadas nas 

organizações. Envolve definição de políticas, procedimentos, responsabilidades e autoridades 

para que a organização defina suas diretrizes e objetivos, coordenando pessoas, processos e 

tecnologias para alcançá-los. A governança visa coordenar diversas gestões da empresa em 

torno de um objetivo comum e garantindo a transparência e equidade para com todas as partes 
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interessadas, sejam estas acionistas (majoritários ou minoritários), clientes, membros ou órgãos 

da sociedade, governo, concorrentes, etc” (Wikipédia, acesso em 11 de janeiro de 2013). 

Nesse ambiente ganha importância a construção de um planejamento estratégico que 

contempla não só a missão da instituição mas também a visão, os valores fundamentais, os 

objetivos estratégicos, as metas e ações eleitas. Essas são concretizadas por intermédio de 

projetos que acabam por repercutir nos processos de trabalhos, gerando musculatura e força 

para desenvolver-se. 

Toda atividade implica na existência de riscos. Daí a necessidade do seu 

gerenciamento evitando-se perdas, oportunidades relevantes para o sucesso da organização.  

Finalmente, pode-se dizer que o sucesso desse empreendimento exige controle e 

aderência dos sujeitos que fazem parte da organização, seus colaboradores, como também o 

público que com ela se relaciona. Ajustar-se às normas, legislações, procedimentos e boas 

práticas é essencial para o sucesso de uma organização o que implica na existência de um 

sistema de monitoramento e controle dessas atividades, pois assim se garante o cumprimento 

dessas exigências. 

Nesse contexto, por exemplo, com a intenção de evitar riscos e garantir o sucesso da 

atividade fim da organização, há a necessidade de se atuar de forma preventiva dentro do 

universo da própria entidade sobre os assuntos que podem repercutir na esfera criminal, no 

caso, ambiental. 

O meio ambiente conforme já visto por se tratar de um bem fundamental para a 

humanidade foi tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro em vigor. De um lado, a postura 

pró-ativa das entidades de promover internamente a aderência das normas jurídicas que 

protegem o meio ambiente, estabelecer procedimentos bem estruturados e sólidos e adotar boas 

práticas, previnem o meio ambiente de eventuais agressões; de outro lado, essa postura de 

responsabilidade social, revela postura madura da sociedade que deixa de praticar crimes 

ambientais por sua própria consciência e vontade. 

O compliance criminal ambiental é, no fundo, uma política corporativa que impõe a 

necessidade de se desenvolver o controle interno, adotando boas práticas, que implicam na 

prevenção e no risco da organização de sofrer uma persecução criminal ambiental e perder 

negócios e oportunidades.  

Esse proceder revela também que a pessoa jurídica está comprometida com a ética e a 

integridade na sua atuação profissional o que a faz ser vista de uma forma diferente pela própria 

sociedade. 

Sobre esse assunto, merecem destaques os dizeres de Michelle Sanches Barbosa: 
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“O termo compliance origina-se do verbo inglês to comply, que significa cumprir, 

executar, obedecer, observar, satisfazer o que lhe foi imposto. Compliance é o dever de 

cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, regulamentos internos e 

externos, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e o risco legal/regulatório (Manual de 

Compliance, p. 2). 

O compliance passou a existir a partir da década de noventa através da Lei 9.613/1998 

e da Resolução nº 2.552/1998 do Conselho Monetário Nacional. 

De acordo com um estudo realizado pela FEBRABAN 

(http://www.febraban.org.br/arquivo/Destaques/destaque-compliance.asp), a função de 

compliance teve origem no início dos anos 70, com a criação do Comitê da Basiléia (O Comitê 

de Supervisão Bancária de Basileia (Basel Committee on Banking Supervision) é uma 

organização que congrega autoridades de supervisão bancária, visando fortalecer a solidez dos 

sistemas financeiros. Desde 1974 é composto pelos presidentes dos bancos centrais dos países 

do Grupo dos Dez (G-10), reunindo-se no Banco de Compensações Internacionais, na Basileia, 

Suiça, onde se localiza sua secretaria permanente. Nesse comitê, são discutidas questões 

relacionadas à indústria bancária, visando estabelecer padrões de conduta, melhorar a qualidade 

da supervisão bancária e fortalecer a solidez do sistema bancário internacional) que objetiva 

supervisionar bancos, fortalecendo o Sistema Financeiro por meio de maior conceituação 

sistemática de suas atividades, utilizando como padrão a adoção das boas práticas financeiras, 

empregando procedimentos de prevenção na sua atuação. 

Em meio a este cenário, as Instituições Financeiras do Brasil enfrentavam cada vez 

mais a concorrência por um lugar de destaque no mercado. Tal competitividade contribuiu para 

a quebra de algumas instituições que, dentre diversos fatores não adequaram seus controles em 

consonância com o risco da atividade financeira. 

No cenário internacional, alguns fatos como o escândalo financeiro em Wall Street em 

2002, acabaram por despertar as instituições para a necessidade de haver uma regulamentação 

efetiva e de rápida aplicação em diversos países, a fim de gerir os riscos aos quais tais 

instituições estão sujeitas. 

Diante de tal quadro, as Instituições Financeiras tiveram que planejar o início de um 

ciclo de mudanças radicais acerca de sua reestruturação, incluindo mudanças organizacionais, 

tecnológicas e implementação de processos constantes de reciclagem. 

O objetivo era buscar a otimização do recurso humano, incrementando o treinamento e 

fortalecendo a Política de Controles Internos e o Código de Ética e Normas de Conduta. 
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Com isso, as Instituições Financeiras buscavam a construção de uma imagem forte 

junto a seus clientes e fornecedores, visando alinhar um conjunto de informações em meios de 

comunicação eficazes e processos internos. 

Buscou-se facilitar o acesso das informações institucionais por todas as pessoas 

pertencentes à empresa, integrando-os na busca por melhores resultados. 

Historicamente, a adoção de um sistema financeiro seguro e estável foi marcada com a 

criação do Banco Central Americano em 1913, todavia, somente em 1060, o termo Compliance 

ganhou destaque. 

Tal época ficou conhecida como a “Era Compliance”, ocasião em que foram 

contratados os primeiros compliance officers, para criar procedimentos internos de controles; 

treinar pessoas e monitorar, com o objetivo de auxiliar as áreas de negócios a ter a efetiva 

supervisão. 

O compliance surgiu a fim de garantir a imagem das instituições financeiras por meio 

de um programa que visava o fiel cumprimento de leis atinentes às práticas bancárias, 

minimizando riscos e prevenindo-os no âmbito de atuação da empresa, visando evitar também a 

publicidade negativa perante aos clientes, mantendo seu bom desempenho, lucratividade e 

credibilidade. 

O sucesso do programa de compliance no setor financeiro, onde se tornou obrigatório, 

acabou por levar outros segmentos a se interessarem por tal sistema, aplicando-o em 

conformidade com a área de desempenho, mas preservando os princípios éticos e as normas de 

conduta que regem o compliance. Assim, 

(...) a função de compliance recebeu o impulso inicial nas instituições financeiras, para 

as quais se converteu em requisito regulatório. Na sequência, deste movimento em prol do 

compliance (...) expandindo-se, mais recentemente, para os mais diversos setores; e isto porque 

o compliance é uma questão estratégica, que se aplica a todos os tipos de organizações (Marcelo 

de Aguiar Coimbra, Manual de Compliance, p. 1). 

As regras básicas serão as mesmas para todas as instituições, todavia, cada uma delas 

deverá aplicá-las de acordo com sua área e local de atuação, em consonância com os objetivos 

e complexidade de operações, garantindo as boas práticas das organizações no mercado 

financeiro. 

Denota-se que o surgimento do compliance guarda relação direta com a prevenção de 

crimes no âmbito empresarial, isso porque inicialmente as instituições financeiras assistiram 

seus dirigentes submetidos a processos criminais oriundos de crimes econômicos e do 
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gerenciamento das instituições desprovido de conceitos éticos, bem como de um eficiente 

programa de prevenção de riscos. 

O compliance pode representar uma alternativa viável na prevenção de delitos 

ambientais e de prevenção à responsabilização penal da pessoa jurídica ante a previsão de tal 

instituto, traduzindo um novo modelo jurídico à implementação do cumprimento das normas 

atinentes a padrões éticos, preventivos e jurídicos aos quais a atividade empresarial ainda não 

está adaptada (http://jus.com.br/revista/texto/22868/compliance-ambiental, acesso em 

11/01/2013). 

Ainda, sobre esse assunto sugere-se a leitura do artigo “Lei ambiental fortalece 

governança” de Carlos Lovatelli, publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 5 de fevereiro 

de 2013, caderno de Economia. 

Portanto, se uma empresa tem um sistema de controle interno e de compliance 

eficiente, como consequência, evita a prática de crimes, no caso, ambientais, contribuindo, 

desta forma para a implementação da economia verde, um dos ideais da humanidade atual. 

 

Conclusão 

A economia verde é uma expressão que resulta de um processo social de 

amadurecimento e que possibilita que dias melhores possam vir para todos. 

Sua implementação é, pois, essencial para a humanidade e a responsabilidade penal 

tem muito com isso a contribuir. 

Tanto no aspecto repressivo, ajustando em termos jurídicos os interesses do direito 

constitucional, do direito ambiental e do próprio direito penal e processual penal, ao se bem 

definir os contornos jurídicos da estruturação do tipo penal ambiental como também admitir a 

responsabilização criminal da pessoa jurídica. No aspecto preventivo, surge o compliance 

criminal ambiental que próprias pessoas jurídicas se impõem e se ajustam às normas e boas 

práticas em vigor, evitando responder por crimes ambientais. Tal proceder diminui os riscos do 

negócio e também por outro lado acaba por assegurar e fortificar a economia verde e o meio 

ambiente. 

Enfim, nesse contexto, a superação dos desafios é fundamental e mais uma vez cabe 

ao próprio ser humano a incumbência de decidir: se deseja ou não ter, no futuro, um mundo 

melhor! 
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COMPLIANCE AMBIENTAL: NOVOS CAMINHOS NO DIREITO PENAL? 

 

Helena Regina Lobo da Costa75 

Guilherme Lobo Marchioni76 

 

Resumo: O presente artigo propõe uma reflexão inicial sobre as possibilidades que a 

adoção de programas de compliance aporta à aplicação do direito penal na seara ambiental. 

Após descrever brevemente em que consiste o programa de compliance e seus elementos de 

implantação e manutenção, buscam-se destacar as vantagens para a proteção ambiental 

decorrentes da adoção efetiva desses programas. A seguir, passa-se a discutir possíveis 

consequências penais, especialmente uma eventual mitigação da responsabilidade da pessoa 

jurídica, assim como alterações nos deveres de cuidado e de evitação de condutas, integrantes, 

respectivamente, da estrutura de crimes culposos e omissivos. 

 

Introdução 

Prevenção: eis a palavra de ordem que sintetiza o sentido geral da implementação de 

um programa de compliance. Trata-se, também, de ideia intrinsecamente vinculada à própria 

concepção fundante do direito ambiental, em que os princípios da prevenção e da precaução 

desempenham papeis fundamentais.  Por tal razão, refletir sobre a estrutura e as consequências 

da adoção de um programa de compliance na seara ambiental pode ser bastante frutífero, 

mormente quando se debate sobre a repercussão penal de comportamentos relativos ao meio 

ambiente, já que a vertente do compliance criminal pode oferecer caminho alternativo na busca 

da efetividade da tutela e proteção ambiental. 

Muito embora se tenha insistido no amplo uso do direito penal para coibir condutas 

negativas ao meio ambiente, o fato é que seus resultados têm deixado a desejar. O direito penal 

é estruturado para lidar com questões bem menos complexas do que as que acaba por se 

deparar na área ambiental77. Bens jurídicos difusos, de difícil concretização, e, ainda, tutelados 

por meio de crimes de perigo abstrato trazem imensos desafios ao direito penal, não apenas no 

que se refere à sua efetividade, mas também à sua legitimidade. Além disso, a imputação de 

condutas cometidas em contextos empresariais consiste em imenso desafio ao repertório penal. 

                                                 
75 Professora Doutora do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. Advogada. 
76 Pós-graduando em Direito Penal na Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Advogado. 
77 Sobre o tema, vide: COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Mas o maior problema que o direito penal enfrenta para lidar com questões ambientais 

refere-se à sua compleição, tipicamente cunhada para lidar de modo reativo a danos ou perigos 

já causado. O direito penal reage a condutas ilícitas ocorridas, que já geraram uma lesão ou 

colocaram em risco um bem jurídico relevante. Assim, trata-se de um ramo do direito que não 

foi estruturado para agir preventivamente78. 

Portanto, os novos caminhos para a proteção ambiental precisam ser pensados, 

sobretudo, a partir de estratégias alternativas. Professar a ampliação ou o endurecimento do 

direito penal nesta matéria resultará apenas em mais inefetividade. Neste contexto, os 

programas de compliance têm surgido como uma via interessante, que merece exame mais 

atento. 

 

1. Compliance: noção e características 

A princípio, deve-se apontar que o termo compliance se “ origina-se do verbo inglês to 

comply, que significa cumprir, executar, obedecer, observar, satisfazer o que lhe foi imposto. 

Compliance é o dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, 

regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e ao 

regulatório/legal”79. 

Renato de Mello Jorge Silveira e Eduardo Saad, engajados no estudo do tema, 

descrevem o compliance como uma aceitação institucionalizada, que combina as variadas 

possibilidades de comportamento decisório no âmbito empresarial: 

Orienta-se, em verdade, pela finalidade preventiva, por meio da programação de uma 

série de condutas (condução de cumprimento) que estimulam a diminuição dos riscos da 

atividade. Sua estrutura é pensada para incrementar a capacidade comunicativa da pena nas 

relações econômicas ao combinar estratégia de defesa da concorrência leal e justa com as 

estratégias de prevenção de perigos futuros80.  

Os autores ainda se valem das palavras de Joachim Vogel que, por sua vez, descreve o 

tópico como “conceito que provém da economia e que foi introduzido no direito empresarial, 

significando a posição, observância e cumprimento de normas, não necessariamente de 

natureza jurídica. Para se garantir a compliance, não se pode prescindir da boa condução da 

                                                 
78 Sobre o tema, vide: BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e principio da precaução na sociedade 
de risco. São Paulo: RT, 2007. 
79 MANZI, Vanessa Alessi. Compliance no Brasil – consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul, 2008. p 15. 
80 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Criminal Compliance: os limites da cooperação 
normativa quanto à lavagem de dinheiro. Revista de Direito Bancário e Mercado de Capitais, n. 56. 
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empresa (corporate governance); para a precaução aqui exigida (compliance organisation) 

serão prescritas uma série de normas de direito empresarial”81. 

Desta feita, compliance consiste em mecanismos internos implementados pelas 

empresas para detectar e prevenir a ocorrência de condutas ilícitas ou indevidas praticadas no 

ambiente corporativo. Para sua execução, deve contar, como elementos básicos, com um 

código de conduta formalizado, um setor especializado nas questões de compliance e linhas de 

comunicação acessíveis aos colaboradores e reservadas a tratar de questões éticas e de interesse 

aos objetivos da empresa – tudo com o objetivo de cumprir as normas e evitar a ocorrência de 

danos ou riscos. 

Inicialmente, “a função de compliance recebeu o impulso inicial nas instituições 

financeiras, para as quais se converteu em requisito regulatório”82, tendo surgido, pois, como 

estratégia reservada ao fiel cumprimento de normas bancárias, almejando mitigar e prevenir 

riscos neste campo. Portanto, nasceu a partir da valorização do conceito de prevenção de crimes 

e outros ilícitos no âmbito das instituições financeiras. 

Seguindo esta lógica, em nosso país, como acentua Giovani Saavedra, 

os deveres de Compliance estão diretamente vinculados ao nosso sistema de 

prevenção do crime de Lavagem de Dinheiro e inserem-se no contexto de regulação do 

mercado financeiro. Estes deveres estão elencados, basicamente, nos arts. 10 e 11 da Lei 9.613-

98. Eles poderiam ser resumidos e sistematizados nos seguintes quatro deveres: 1) identificar e 

cadastrar clientes (art. 10, inc. I); 2) registrar operações (art. 10, inc. II); 3) prestar informações 

requisitadas pelas autoridades financeiras (art. 10, inc. III); e principalmente, 4) comunicar, 

independentemente de provocação pelas autoridades a prática de operações suspeitas de lavam 

de dinheiro ou simplesmente valor elevado (art. 11).83 

Todavia, a abrangência dos programas de compliance não se limita às questões do 

sistema financeiro. De fato, pode alcançar diferentes esferas da atividade empresarial. “Vai dos 

códigos de prevenção em matéria ambiental ou em defesa do consumidor a um arsenal de 

medidas preventivas de comportamentos delitivos referentes ao branqueamento de capitais, 

lavagem de dinheiro, atos de corrupção, marcos regulatório do exercício de atividades 

                                                 
81 Apud SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Criminal Compliance: os limites da cooperação 
normativa quanto à lavagem de dinheiro. Revista de Direito Bancário e Mercado de Capitais, n. 56. 
82 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; Manzi, Vanessa Alessi. Manual de compliance – preservando a boa governança e 
a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010. p. 1. 
83 SAAVEDRA, Giovani A. Reflexões iniciais sobre o controle penal dos deveres de compliance. Boletim do 
IBCCRIM nº 226 de setembro de 2011. 
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laborais84”, exemplos estes que, em linhas gerais, podem ser identificados nas mais diversas 

áreas negociais. 

Na área ambiental, um bom programa de compliance consiste em uma excelente 

ferramenta para disseminar a informação sobre o correto cumprimento das normas; para 

incentivar e fomentar comportamentos adequados às regras e, nessa linha, conseguir como 

resultado, dentro do universo corporativo, a prevenção de danos ou perigos ao meio ambiente. 

 

2. Elementos do programa de compliance 

A elaboração do programa de compliance parte de uma autoanálise feita pela empresa. 

Cada programa é único, pois, não obstante haver traços gerais que informam os manuais sobre 

o tema, na concretização do programa deverá a empresa objeto de compliance ter tanto sua 

atividade quanto sua estrutura minuciosamente analisadas, moldando o manual às práticas e à 

vivência daquela empresa específica. A implantação da política de prevenção de riscos se 

consolida com base na operação da empresa, ou seja, com prévio estudo da estrutura, quadro de 

funcionários, delimitação de setores, áreas de atuação, procedimentos específicos adotados, 

características da administração e, ainda, atentando-se às legislações aplicáveis e suas 

alterações.  

Tal assertiva é confirmada pela abundante regulação das práticas industriais ou 

comerciais específicas a determinados ramos. O primeiro passo para a criação de um manual de 

compliance consiste em perscrutar quais as normas que regulamentam as atividades negociais 

empreendidas pela organização. Especialmente no que se refere às regulamentações ambientais, 

que são inúmeras e se originam de diversos órgãos dos três níveis federativos (em razão da 

competência comum estabelecida constitucionalmente), esse ponto ganha imensa relevância. A 

seguir, cumpre verificar se a empresa segue, além das normas estatais, outras normas – sejam 

regulamentações oriundas de órgãos certificadores (como a ISO 14001), regulações setoriais, 

padrões da matriz, etc. A essas normas, devem ser acrescidos os princípios éticos que regem 

aquela corporação. 

Definidos os princípios e regras a serem seguidos, deve-se considerar o público-alvo 

do programa de compliance, englobando – a depender do âmbito de possível cometimento de 

condutas – não somente os funcionários e administradores da empresa, mas também seus 

fornecedores, empresas terceirizadas, representantes comerciais e, até mesmo, clientes, a 

depender da matéria tratada. 

                                                 
84 SHECAIRA, Sérgio Salomão. ANDRADE, Pedro Luiz Bueno de. Compliance e o direito penal. Boletim do 
IBCCRIM nº 222 de maio de 2011. 
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A materialização desses princípios éticos de forma adequada à linguagem e às 

atividades desempenhadas pelos diferentes atores acima mencionados é feita por meio da 

confecção de um manual de conduta da empresa. Um manual de conduta corporifica os 

princípios éticos e reforça os deveres de observação das normas aplicáveis. Nesta medida o 

respeito às normas inspirado pelo manual de conduta corporativo é de suma importância, não 

só pelo aspecto primário – o de evitar infrações capazes de gerar graves consequências – mas 

servem a impor relações harmônicas, apresentar os objetivos da empresa e mantê-los fixos à 

mentalidade de seus colaboradores. 

A redação clara, com esclarecimentos explícitos sobre as regras adotadas e orientações 

quanto aos comportamentos que a empresa espera dos destinatários do compliance, é 

fundamental para que o manual consiga gerar resultados concretos. Recomenda-se, também, 

incluir exemplos próximos ao dia-a-dia das atividades da empresa.  

O passo seguinte à confecção do manual é o treinamento. Deve-se apresentar e discutir 

o manual de conduta com os diversos grupos da empresa. Novamente, a preocupação com a 

linguagem acessível e adequada à prática cotidiana de cada destinatário é fundamental para que 

o programa funcione corretamente. Além disso, a depender do setor envolvido, o treinamento 

poderá ter maior ou menor profundidade. É fundamental, neste ponto, envolver a administração 

da empresa de forma efetiva, mostrando que o manual de conduta deve ser observado por 

todos. O treinamento deve ser feito de modo continuado, devendo ser periodicamente realizado, 

com vistas a eventuais atualizações de normas, inclusão de novos colaboradores e reforço 

valorativo das normas. Recomenda-se, ao final de cada treinamento, colher a assinatura do 

colaborador em um documento simples, que declare sua participação e comprometimento. 

Além de documentar a realização do treinamento, esse documento tem um aspecto importante 

no sentido de reforçar na mentalidade de cada participante a importância e validade das normas 

constantes no manual de conduta. 

Elemento fundamental para a implementação e a manutenção do programa de 

compliance consiste na criação de um setor de compliance, também conhecido como 

compliance office. Uma de suas funções consiste em acompanhar as alterações de normas 

aplicáveis à atividade da empresa, assim como atualizar-se com as melhores práticas daquele 

mercado, visando a manter o programa de compliance sempre atualizado e adequado. A 

enorme quantidade de estruturas normativas que podem incidir em cada atividade empresarial 

dificulta o cumprimento da legislação, a justificar a importância de tal função. Assim, deve 

fazer as pertinentes atualizações dos manuais e programar os treinamentos. 
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Cumpre também ao compliance office a tarefa de acompanhar o cumprimento do 

programa. Sem prejuízo das estruturas tradicionais de controle das atividades desempenhadas 

pelos colaboradores, o compliance office tem a obrigação de “avaliar constantemente os 

procedimentos da empresa com vistas a garantir que ela estivesse em conformidade com todas 

as exigências legais, nacionais ou internacionais, que, de forma direta ou indireta, tivessem 

influência ou fossem aplicáveis à sua atividade, sejam elas trabalhistas, previdenciárias, 

ambientais, penais etc.”85 

Para desempenhar essa fiscalização, o compliance office deve ser dotado da estrutura 

necessária, especialmente de um canal de comunicação efetivo para a realização de denúncias 

internas, por parte de colaboradores, quanto ao não cumprimento das regras. Esse canal pode 

servir, evidentemente, também para o esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à correta 

aplicação do manual de conduta em casos específicos. Deve-se garantir a inexistência de 

retaliações àqueles que denunciem desconformidades ao programa. 

A verificação de descumprimentos deve ser feita de modo impessoal – mesmo 

diretores ou o presidente da empresa devem ser responsabilizados caso haja o descumprimento 

do manual de conduta – e deve-se garantir o direito à defesa no procedimento de averiguação, 

ainda que este seja bastante simples. 

A aplicação de sanções proporcionais à gravidade do descumprimento também é 

importante, para que se consolide a necessidade de observância do manual, sem, todavia, passar 

uma mensagem de falta de racionalidade ou injustiça. 

O programa de compliance será tanto mais efetivo quanto maior o envolvimento de 

todos os atores daquela empresa em sua elaboração, discussão, implementação e fiscalização. 

 

3. Proteção ambiental e programas de compliance 

A partir da análise sobre os elementos que integram um programa de compliance, resta 

clara sua enorme capacidade para obter resultados preventivos na área ambiental. Não apenas a 

empresa buscará conhecer e se adequar às normas pertinentes à sua atividade, mas tornará essa 

tarefa função e responsabilidade de todos os seus agentes. Dissemina-se, assim, um ambiente 

propício à observância de regras ambientais valiosas. 

A conscientização sobre essas normas pode ter até um efeito multiplicador. Por 

exemplo: o funcionário terceirizado que passa a adotar determinada conduta quando trabalha 

para uma empresa por força de seu manual de conduta pode levar essa prática a outras 

                                                 
85 SAAVEDRA, Giovani A. Reflexões iniciais sobre o controle penal dos deveres de compliance. Boletim IBCCRIM 
nº 226 - setembro de 2011. 
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empresas. Da mesma forma, condutas simples e cotidianas de proteção ambiental adotadas por 

dada empresa – redução de impressão, separação do lixo, não utilização de copos de plástico 

descartáveis etc. – podem ser automatizadas pelos seus colaboradores e replicadas em suas 

casas. 

O elemento mais relevante no que se refere à proteção ambiental pode ser, todavia, a 

possibilidade de contar com uma atividade de fiscalização dentro da empresa, atenta às 

inúmeras atividades desempenhadas em todos os setores. Quando cada colaborador se sente 

responsável pela observância e fiscalização do manual de conduta, torna-se muito mais fácil 

detectar e corrigir desvios. 

Essas são características fundamentais para obter uma atuação empresarial em estrita 

observância com as normas ambientais, de forma individualizada às particularidades da 

empresa, com flexibilidade para atualização rápida, fiscalização próxima aos fatos e reação 

eficiente. 

Tais características indicam, assim, que os objetivos de prevenção de danos ou riscos 

ambientais podem ser atingidos de forma satisfatória a partir do desenvolvimento e execução 

de programas de compliance.  

Vale ressaltar que a característica básica do sistema de compliance quando voltado à 

precaução ambiental é bastante diversa do direito penal tradicional, que, como leciona Giovai 

Saavedra, 

está habituado a trabalhar na análise ex post de crimes, ou seja, na análise de condutas 

comissivas ou omissivas que já violaram, de forma direta ou indireta, algum bem jurídico digno 

de tutela penal; o criminal compliance trata o mesmo fenômeno a partir de uma análise ex ante, 

ou seja, de uma análise dos controles internos e das medidas que podem prevenir a persecução 

penal da empresa”86  

 

4. Compliance e responsabilidade penal 

Uma das mais relevantes razões para a implementação de um programa de compliance 

em uma empresa é a mitigação de riscos jurídicos e de imagem decorrentes do descumprimento 

de normas e/ou a causação de danos ambientais. O programa de compliance, informando e 

fomentando a observância das normas, faria com que os riscos de sua inobservância fossem 

reduzidos, diminuindo a exposição da empresa.  

                                                 
86 SAAVEDRA. Reflexões iniciais sobre criminal compliance. Boletim do IBCCRIM n. 218, janeiro de 2011. 
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Ora, “o sucesso das organizações é extremamente dependente da admiração e da 

confiança pública, refletida no valor de suas marcas, na sua reputação, na capacidade de atrair e 

fidelizar clientes, investidores, parceiros e até os empregados”87. Pela própria característica do 

programa de compliance em sua finalidade de prevenir ilícito, bem como da preocupação com 

a maneira de reduzir os riscos da atividade, decorre também um afastamento da publicidade 

negativa perante clientes, mantendo desempenho, lucratividade e credibilidade neste aspecto. 

Nesse contexto, riscos penais ganham especial importância, em virtude de seu grande 

impacto. O envolvimento de uma corporação ou seus colaboradores em um processo penal 

pode representar um grande risco para suas operações, como prisões de seus agentes, mandados 

de busca e apreensão, custos com o processo, abalo da reputação da empresa, enfim um 

considerável impacto negativo. 

Considerando, consoante desenvolvido acima, que incentivar o desenvolvimento de 

programas efetivos de compliance é uma estratégia interessante para a prevenção de danos e 

riscos ambientais, resta indagar quais as consequências que a adoção de tais programas poderá 

acarretar no direito penal, para se verificar se sua adoção realmente poderá trazer diminuição 

dos riscos criminais. 

Para responder a essa pergunta, deve-se ter em mente que a seara dos crimes 

ambientais é a única na qual se admite, no ordenamento brasileiro, a responsabilização penal de 

pessoas jurídicas. Quanto a esse ponto, é interessante observar que programas de compliance 

bem estruturados e eficazes têm sido considerados, nos Estados Unidos, como circunstâncias 

atenuantes da responsabilidade penal corporativa. Não se pode, todavia, permitir que haja 

inversão da lógica, fazendo com que a implementação de um programa efetivo, para evitar 

crimes e ilegalidades, se transmude em um método para simplesmente satisfazer uma série de 

requerimentos e evitar ou diminuir a responsabilidade criminal, sem que haja real preocupação 

com a eficácia do compliance no sentido de a empresa se comportar e cumprir normas. Se o 

objetivo passar a ser a mera existência formal do programa com vistas a invocar um inábil 

sistema de compliance para obter as vantagens que este proporciona88, não haverá qualquer 

efetividade.  

                                                 
87 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; Manzi, Vanessa Alessi. Manual de compliance – preservando a boa governança e 
a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010. p. 5 
88 WELLNER, Philip A. Effective compliance programs and corporate criminal prosecutions. Cardozo Law Review. 
New York, vol. 27-1. “once the incentive shifts form implementing programs that effectively deter crime to instead 
trying to satisfy a predetermined (and admittedly fallible) set of requirements, corporations will be led to implement 
sub-optimal programs. This result undermines the very aim of corporate self-policing that compliance programs 
should achieve”. 
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No caso da implementação de projetos meramente formais, ficará comprometido o 

próprio objetivo de estruturação interna das empresas, em troca de uma documentação 

aparentemente benéfica, mas que não atinge o objetivo final de maior prevenção de condutas 

danosas ou lesivas.  

Assim, se, por um lado, deve o Estado incentivar a adoção de programas de 

compliance – e isso deve ser feito também a partir de uma consideração atenuada da 

responsabilidade da pessoa jurídica – é necessário verificar a efetividade de tais programas, por 

meio da fixação de critérios para sua concretização e afastando a aplicação de atenuantes caso 

se verifique inaptidão do programa. 

O incentivo ao desenvolvimento de programas de compliance também é relevante para 

afastar desvantagens competitivas a empresas que não adotem as mesmas regras. Métodos de 

trabalho que se comprometem com as regras ambientais podem demandar um custo maior às 

empresas. Portanto, é relevante que tais empresas tenham outras vantagens a compensar seu 

investimento, pois terão de se confrontar, quiçá, com concorrentes que não dispenderam 

recursos com o programa e, deste modo, estão em vantagem competitiva. 

Pode haver, ainda, outras decorrências penais da adoção de um programa de 

compliance, especialmente no campo dos crimes culposos e dos crimes omissivos.  

Quanto aos crimes culposos, deve-se relembrar que sua configuração decorre da 

inobservância de um dever de cuidado objetivo, que acarreta um resultado lesivo não 

intencional. O dever de cuidado, em regra, é extraído a partir das circunstâncias concretas nas 

quais o comportamento verificou-se. Diante deste quadro, quais devem ser os deveres de 

cuidado consideráveis exigíveis pelo direito penal diante de um resultado culposo, causado por 

uma pessoa que agiu no âmbito de uma empresa que adotou um programa de compliance?  

Deve-se exigir o cumprimento das normas ordinariamente exigíveis de toda e qualquer pessoa 

em âmbito empresarial ou essa exigência deve ser maior, considerando-se, inclusive, deveres 

constantes no código de conduta da empresa mas que não integram, em regra, o cuidado 

geralmente tido como devido, indo além? 

Para que os colaboradores de uma empresa que adotou um programa de compliance 

não sejam tratados de forma mais gravosa, deve o direito penal exigir o mesmo padrão de 

cuidado objetivo normalmente estabelecido, ainda que, subjetivamente, tais colaboradores 

possam ter consciência mais detalhada e aprofundada sobre outros deveres de cuidado.  

No que se refere aos crimes omissivos, surge a questão sobre se o responsável pelo 

setor de compliance deve ser considerado garante, ou seja, se ele tem deveres de evitar 

resultados lesivos no contexto da empresa. Essa pergunta ganha ainda maior complexidade na 
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seara dos crimes contra o meio ambiente uma vez que a Lei n. 9.605/98 prevê que “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” também responderá pela prática de crime 

ambiental89. Atribui, como se vê, às pessoas referidas, o dever de impedir práticas criminosas 

de terceiros, sob pena de igualmente incorrerem em responsabilidade penal. 

Este artigo tem sua legitimidade bastante contestada, em razão de sua enorme 

amplitude e inobservância de parâmetros geralmente característicos dos crimes comissivos por 

omissão. Pode-se, nesse contexto, exigir que o responsável pelo setor de compliance evite 

práticas criminosas na empresa, sob pena de ser criminalmente sancionado? 

A esse respeito, Giovani Saavedra aponta a contradição causada, porquanto “a 

novidade do compliance somente pode ser compreendida a partir do diálogo com o Direito 

Penal. Sem esse diálogo, corre-se o risco de se cair em paradoxo exposto alhures: procurando-

se proteger a empresa através da criação de Compliance Officers, acaba-se por aumentar o risco 

de sua responsabilização penal, dado que se eles não forem bem sucedidos nessa tarefa poderão 

responder como se tivessem praticado o crime”90.  

Além disso, ao estruturar uma série de controles internos, pretendendo prevenir a 

ocorrência de crimes (e a responsabilização penal), criam-se condições para que, dentro da 

empresa, se forme uma cadeia de responsabilidade, que poderá ser também adotada no âmbito 

de um procedimento penal como indicativo de autoria.  

Portanto, a partir destas reflexões ainda muito iniciais sobre o tema, pode-se dizer que, 

por um lado, a adoção de um programa efetivo de compliance pode reduzir os riscos de prática 

de condutas ilícitas no setor ambiental e, eventualmente, acarretar redução de pena da pessoa 

jurídic,; por outro lado, pode levar à criação de um maior âmbito de responsabilização dentro 

da empresa por crimes culposos ou comissivos por omissão. 

Diante disso, os operadores do direito penal devem estar atentos para criar um 

ambiente de incentivo à criação de uma cultura de compliance, não exacerbando o aumento de 

responsabilização criminal nas searas citadas, sob pena de acabar por desestimular as empresas. 

Já as empresas devem ter plena ciência da paradoxal possibilidade de aumento da 

responsabilidade penal, razão pela qual deve ser buscados a efetividade e o cumprimento do 

programa por todos os envolvidos. 

                                                 
89 Art. 2º da Lei n. 9.605/98. 
90 SAAVEDRA, Giovani A. Reflexões iniciais sobre o controle penal dos deveres de compliance. Boletim IBCCRIM 
nº 226-setembro de 2011. 
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5. Conclusão 

Conforme verificado, o compliance tem como objetivo a adoção de medidas 

preventivas e informativas para garantir o cumprimento de normas aplicáveis às atividades de 

dada empresa. Consequentemente, se efetivo, “o compliance pode vir a ser um novo 

instrumento legal no âmbito jurídico interno para prevenção de responsabilidades criminais”91, 

e, ao chamar a atenção à necessidade de cumprir as normas, o programa é aliado das leis cujo 

regramento serve à proteção ambiental, pois une os requisitos que permitem gerar, a partir das 

corporações, a conscientização do dever de proteger o meio ambiente, isto é, de prevenir a 

ocorrência de ilícitos ligados ao meio ambiente. 

Ademais, o compliance criminal insere as normas de tutela ambiental concretamente 

no ambiente corporativo, gerando um impacto diferente daquele trazido por normas externas. A 

roupagem conferida pelo compliance é relevante por aproximar o colaborador daquela empresa 

às normas que deve seguir à risca, e informar sobre quais condutas não são toleradas. 

No que se refere às consequências penais, constata-se a possibilidade de prevenção de 

riscos penais, ao se evitar a prática de condutas ilícitas no contexto da empresa, mas também 

pode haver uma ampliação dos padrões exigidos quanto aos deveres objetivos de cuidado e à 

obrigação de evitar resultados lesivos, típicos dos crimes culposos e comissivos por omissão. 

Por tal razão, pode-se gerar um aumento do âmbito de aplicação de tais crimes. 

As empresas devem, assim, estar atentas a este risco e os operadores do direito penal, 

por sua vez, precisam tomar cuidado para não aplicar de forma exagerada tais padrões, gerando 

uma situação paradoxal e anômala de tratamento mais rigoroso dos colaboradores de empresas 

que adotaram programas de diminuição de riscos ambientais. 

  

                                                 
91 SHECAIRA, Sérgio Salomão. ANDRADE, Pedro Luiz Bueno de. Compliance e o direito penal. Boletim do 
IBCCRIM nº 222 de maio de 2011. 
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FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NO CONTEXTO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.  

 

Sonia Seger Mercedes92 

 

Resumo 

A sociedade atual não pode prescindir do uso dos combustíveis fósseis, especialmente 

petróleo, situação que pode perdurar, no mínimo, pelos próximos 40 anos. Como decorrência 

do processo deflagrado pela Revolução Industrial, há pouco mais de duzentos anos, os 

desequilíbrios sociais e ambientais, reflexo da divisão internacional do trabalho que se 

estabeleceu no início da industrialização, são desigualmente distribuídos, no tempo e no 

espaço, criando assimetrias de oportunidades e acesso desproporcional ao padrão de bem-estar 

aceito atualmente. As fontes renováveis, apesar do grande impulso que apresentam, não fazem 

frente ao gigantismo do consumo de fósseis e nem parece que serão capazes de fazê-lo por 

muito tempo. Por outro lado, com o crescimento populacional apresentando taxas positivas e a 

ampliação da oferta de mercadorias e do desejo de consumir, ao lado de uma pequena, mas 

existente, mobilidade social tendem a agravar-se os problemas que ameaçam o ambiente e, no 

limite, a espécie humana. A despeito das alternativas disponíveis, o petróleo domina, 

inconteste, o cenário. Nesse contexto, a capacidade de geração de excedente econômico 

proporcionada por este recurso apresenta-se como argumento irrefutável para a manutenção do 

status quo, tão flagrantemente contrário ao alcance de qualquer sustentabilidade. 

Ao longo da construção histórico-social das formações sociais humanas, que 

culminaram no tipo de civilização que predomina hoje, o Homem utilizou energia para suprir, 

basicamente, todas as suas necessidades, ainda que o significado atribuído a este recurso não 

fosse sequer conhecido conscientemente. Sem energia corporal e solar, teria sido impossível a 

sobrevivência, que permitisse à espécie dar início ao processo de diferenciação dos animais não 

racionais e ao acumulo e transmissão de conhecimentos, pela simbolização e a fala, que 

redundou no que somos hoje. Também ao longo desta jornada, a energia seria fundamental para 

o desenvolvimento das habilidades adquiridas de dominar o Sol e a fotossíntese, domesticar 

                                                 
92 Sonia Seger Mercedes é engenheira civil e sanitarista e doutora em energia pela Universidade de São Paulo. É 
pesquisadora visitante do PRH/ANP (Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do 
Petróleo) junto ao PPGE/USP (Programa de Pós-Graduação em Energia), membro do grupo de pesquisa CNPq 
"Organização da Produção e Apropriação da Energia na Sociedade" e docente colaboradora de disciplinas daquele 
programa e do PROCAM/USP (Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental). 
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animais e produzir ferramentas, revolucionando, pelo agropastoreio, o modo de vida do 

caçador-coletor. Logo em seguida, o uso destas habilidades não apenas pouparia a energia 

muscular, incluindo já a dos animais, mas viria a ampliar grandemente a produtividade do 

trabalho, levando ao aumento populacional, à construção de complexas civilizações, ao 

desenvolvimento de comércio, poderio militar, organização religiosa e política e todo o edifício 

institucional necessário ao tipo de vida que se consolidava. Atingido o ponto de deflagração de 

uma revolução industrial, após milênios de existência baseada em riqueza agrícola, um novo 

modo de organização social se inaugurou, baseado em hiperprodutividade, em expansão e 

segregação do produto do trabalho, sob a forma monetária, bem como dos indivíduos, em 

função da posse dessa nova riqueza e dos meios de sua produção e, consequentemente,  em uso 

intensivo de energia, primordial para o equilíbrio deste edifício. 

Nossa civilização baseada em valores ocidentais e cristãos não apenas é extremamente 

recente, diante da própria história humana, mas também é extremamente parcial, pois deixa à 

margem uma imensa gama de outras possibilidades, "derrotadas", na disputa por hegemonia. O 

que não se pode mais dizer, é que seja excludente, termo aqui empregado em sentido figurado, 

pois, embora dependa de um imenso abismo social e econômico para manter-se de pé, este 

sistema, através de suas próprias e novas ferramentas sociais, conseguiu disseminar o desejo de 

pertencimento, que somente seria satisfeito pela posse dos produtos que ele fornece (Figura 1), 

não mais importando a matriz cultural ou a classe social dos indivíduos. 

 

Figura 1 - "Como pertencer à classe média". Fonte: Sauer, 2012 93. 

A população mundial, que no início dessa nova fase, pós Revolução Industrial, era de 

                                                 
93 SAUER, I.L. Recursos Naturais e Energia. In: DESAFIOS DA ECONOMIA VERDE NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, 2012, Rio de Janeiro. 
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cerca de 1 bilhão de pessoas, em pouco mais de duzentos anos é sete vezes maior (Figura 2). 

Deve ser levado em conta, ainda, que o atendimento dessas "necessidades" sociais exige o 

fornecimento em ritmo quase ininterrupto de matérias-primas e de energia (Figura 3). E além 

de produzir as mercadorias, é preciso, também, transportá-las, assim como às pessoas (Figura 4, 

Figura 5, Figura 6). É diante deste contexto aumentam as preocupações mundiais com a 

"sustentabilidade". Porém, é preciso escrutinar sob o discurso e verificar sobre o que se está 

realmente falando. 

 

 

Figura 2 - Crescimento populacional após a Revolução Industrial. Fonte: Daily 

Mail, 2011 94. 

 

 

Figura 3 - Extração de recursos naturais a partir do século XX. Fonte: UNEP, 

2011 95. 

                                                 
94 Daily Mail Reporter. Room for one more? World population to reach 7 BILLION in next few days. Mail Online , London, , 16 October 2011. 
Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049451/World-population-reach-7-BILLION-days.html>, acesso em: 26.03.2013. 
95 UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME). Decoupling natural resource use and environmental impacts from 
economic growth: A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Fischer-Kowalski, M., Swilling, M., von 
Weizsäcker, E.U., Ren, Y., Moriguchi, Y., Crane, W., Krausmann, F., Eisenmenger, N., Giljum, S., Hennicke, P., Romero Lankao, P., Siriban 
Manalang, A., Sewerin, S. Paris: UNEP/International Resource Panel, 2011. 
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Figura 4 - Uso de energia para transporte por modal (Mtep). Fonte: WEC, 2011 
96. 

 

Figura 5 - Rede global de transporte aéreo representada por todas as rotas de 

todos os voos comerciais existentes no planeta. Fonte: Bio.Diaspora, online, 2013 97. 

 

Figura 6 - Rede global de transporte marítimo representado pelas principais 

rotas mundiais. Fonte: Rodrigue, 2012 98. 

                                                 
96 WEC (WORLD ENERGY COUNCIL). Global Transport Scenarios 2050: technical report. London: WEC, 2011.   
97 BIO DIASPORA. Disponível em: <http://www.biodiaspora.com/index.html>. acesso em: 26.03.2013. 
98 Main Maritime Shipping Routes. In: RODRIGUE, J-P et al. (2012). The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of 
Global Studies & Geography. http://people.hofstra.edu/geotrans. Disponível em: 
<http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/main_maritime_shipping_routes.html>. Acesso em: 26.03.2013. 
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O conceito apresentado em 1987 pelo Relatório Brundtland, já permeado pelas 

conclusões da Reunião de Estocolmo, 15 anos antes, isto é, grosso modo, da necessidade de 

utilizar recursos com maior eficiência e menores impactos ambientais, estabelecia que 

desenvolvimento sustentável era: 

(...) o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, 

ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 

habitats naturais. (UN, 1987 99). 

Na Rio + 20, em 2012, popularizou-se a definição da ONU, que estabelece como 

princípio geral da Economia Verde: “melhorar o bem estar e equidade social, reduzindo 

significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Na sua expressão mais simples, 

uma economia verde pode ser pensada como de baixo carbono, eficiente no uso de recursos e 

socialmente inclusiva” (UNEP, 2011100). 

A separá-las, além dos vinte e cinco anos de sua elaboração, sutil diferença no 

discurso, pois que a situação global, com dois bilhões de pessoas a mais; sob os efeitos tardios 

da intensa e maciça onda neoliberal global iniciada nos 1970s e consolidada  nos 1990s; com a 

ascensão dos BRICs, em especial da China; após duas crises bastante sérias do capital em 

âmbito mundial (final dos anos 1990 e final da primeira década dos anos 2000); com a 

popularização das novas mercadorias eletroeletrônicas e todo o novo estilo de vida e demais 

consequências que trouxeram e com um abismo social e econômico que, embora menor, não se 

reduziu substancialmente desde então, a adaptação das prescrições parece quase natural. A 

definição de 2012 não menciona mais justiça intergeracional, preservação de espécies e 

habitats, mas antes, fala em redução de riscos ambientais e redução da intensidade do uso de 

carbono, pautada pelo espectro do aquecimento global, em 1987, ainda em "início de carreira" 

(Figura 7)101. A Economia Verde não fala mais em "uso razoável" dos recursos, mas em "uso 

eficiente", tirando de sob as luzes a possibilidade de desaceleração do motor econômico, que, 

honestamente, Brundtland também não chegava a cogitar como medida global. Em paralelo, as 

corporações mundiais, em sintonia com tais mudanças, adaptam, modernizam seus 

                                                 
99 UN (UNITED NATIONS). Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. New York: UN, 1987. 
100 UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and 
Poverty Eradication. Nairobi: UNEP, 2011. Disponível em: <www.unep.org/greeneconomy>. Acesso em: 26.03.2013. 
101 A preocupação centrava-se, então, no crescimento do buraco na camada de ozônio e a relação com o efeito estufa nem sequer estava disseminada 
entre cientistas, como hoje. Em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal e, só no ano seguinte, foi criado o IPCC (LEMONICK, M.D. The heat is 
On. Time Magazine, October 19, 1987). 
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instrumentos de legitimação política e social, mantendo em bases senão idênticas, muito 

similares, seus processos produtivos e suas metas de crescimento perpétuo. 

 

Figura 7 - Linha do tempo - Aquecimento global. Fonte: Evans e Steven, 2007 102. 

Em nosso mundo, hoje, entretanto, o aquecimento global está no centro do debate. As 

discussões sobre sustentabilidade privilegiam a dimensão ambiental por sua causa. As 

dimensões social e econômica, que Brundtland tratava isonomicamente, foram relegadas a um 

segundo plano. A relação entre as emissões de gases de efeito estufa, sobretudo CO2, e 

aquecimento não suscitam mais as fortes dúvidas de vinte anos atrás, mas, embora ainda haja 

divergência de visões científicas, é encarada pelo senso comum como uma verdade absoluta. E, 

como um corolário dessa conclusão, as atividades antrópicas, dependentes do uso de energia, 

despontam como a causa primária deste estado de coisas (Figura 8). Entretanto, é necessário 

compreender com mais profundidade este panorama. 

                                                 
102 EVANS, A.; STEVEN, D. Climate change: the state of the debate, 2008. Disponível em: <http://globaldashboard.org/wp-
content/uploads/2008/06/State_of_the_Debate.pdf>. Acesso em: 26.03.2013. 
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Figura 8 - Emissões globais de CO2 por setor de atividade (Pg de carbono). Fonte: 

Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), 2008 103, online. 

A sociedade atual vive uma dependência crônica de energia proveniente de recursos 

fósseis (Figura 9). Não apenas esta dependência recrudesce no passado próximo até o presente, 

mas previsões de agências internacionais vinculadas aos sindicatos do grande capital, como a 

Agencia Internacional de Energia (IEA, sigla em inglês), braço estatístico da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, sigla em inglês), não apontam alterações 

significativas nos próximos vinte e cinco anos (Figura 10). Entre estas fontes, o petróleo é o 

mais consumido, seguido de perto pelo carvão e o gás natural. O carvão, entre os três, tem 

apresentado a maior taxa de crescimento do consumo. 

 

Figura 9 -  Consumo mundial de energia primária (Mtep). Fonte: BP Statistical 

Review of World Energy June 2012 104. 

 
 
                                                 
103 CO2 homepage EDGAR V4.0. Base de dados EDGAR (EMISSION DATABASE for GLOBAL ATMOSPHERIC RESEARCH) - Greenhouse 
gases. Disponível em: <http://edgar.jrc.ec.europa.eu/part_CO2.php>. Acesso em: 26.03.2012. 
104 BP Global. BP Statistical Review of World Energy June 2012. London, 2012. Disponível em: <bp.com/statisticalreview>. Acesso em: 
23.06.2013. 
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Figura 10 - Matriz energética mundial 2035 - 450 Policy Scenario. Fonte: 

OECD/IEA, Key World Energy Statistics 2011 105. Obs.: o cenário 450PS baseia-se em 

política climática pós-2012 de concentração global de gases estufa estabilizada em 450 

ppm de CO2 equivalente. 

 

O consumo de petróleo se dá majoritariamente para transporte (Figura 11), enquanto o 

gás apresenta um consumo industrial relativamente estável e um crescente uso em outros 

setores econômicos, como o residencial, comercial e público (Figura 12). Já o carvão, ao passo 

que apenas recentemente apresenta um decréscimo do uso não industrial, neste setor, tem 

crescido velozmente na última década (cerca de 50%) (Figura 13). É importante observar, 

ainda, a ordem de grandeza deste consumo para cada fonte: enquanto o petróleo está em um 

patamar já superior a 2500 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), o gás natural 

situa-se abaixo de 1400 Mtep e o carvão, em torno de 800 Mtep. Ao que parece, o petróleo é o 

grande "vício" mundial. Será de fato isto?  

 

Figura 11 - Consumo final mundial de petróleo por setor (Mtep). Fonte: 

OECD/IEA, Key World Energy Statistics 2012 105 acima.106  

                                                 
105 OECD/IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY). 2012 Key World Energy Statistics. Paris, 2012. Disponível em 
<http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf>. Acesso em: 26.03.2013. 
106 Obs.: "outros" inclui setor  residencial, comercial, agrícola, serviços públicos e demais não especificados. 
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Figura 12 - Consumo final mundial de GN por setor (Mtep). Fonte: OECD/IEA, 

Key World Energy Statistics 2012 105 acima, 106 acima
 

 

 

Figura 13 - Consumo final mundial de carvão por setor (Mtep). Fonte: 

OECD/IEA, Key World Energy Statistics 2012 105 acima. 106 acima
 

 
Mesmo a eletricidade, que para os brasileiros evoca, imediatamente, "matriz limpa' de 

energia, apresenta uma condição bastante distinta, se observada em uma dimensão mais ampla, 

global. A Figura 14 mostra que a eletricidade mundial é predominantemente de origem fóssil. 

Esmiuçando ainda mais esta geração, vê-se que basicamente o carvão é o recurso, por 

excelência, de geração elétrica (Figura 15), sendo este consumo cumulativo com o uso 

energético direto do carvão na indústria, mostrado na Figura 13107. A figura mostra que o 

consumo predominante de eletricidade se dá nos setores não industriais (ainda que somados), 

complementando a análise e confirmando esta conclusão. 

                                                 
107 15000 TWh aproximados correspondem a cerca de 1300 Mtep, que somados aos cerca de 800 Mtep de consumo exclusivo de carvão mostrados 
na Figura 13, chegam aos cerca de 2100 Mtep do consumo mundial em 2010 (IEA, 2012). 
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Figura 14 - Geração mundial de eletricidade por fonte (TWh). Fonte: 

OECD/IEA, Key World Energy Statistics 2012 105 acima.108 

 

 

Figura 15 - Geração mundial de eletricidade de base fóssil por fonte. Fonte: 

OECD/IEA, Key World Energy Statistics 2012 105 acima. 

 

 

Figura 16 - Consumo final mundial eletricidade por setor (Mtep). Fonte: 

OECD/IEA, Key World Energy Statistics 2012 105 acima.106 acima 

                                                 
108 Obs.: "outros" inclui geotérmica, eólica, fotovoltaica, resíduos, biocombustíveis e energia térmica. 
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Quanto às fontes renováveis, na matriz energética mundial, examinando os dados já 

expostos, percebe-se que sua participação é muito restrita. A Figura 17 mostra em maior 

detalhe como se dá a participação das fontes ditas renováveis, "tradicionais" e "modernas".  É 

imediata a constatação de que a participação da biomassa "tradicional" (principalmente lenha, 

mas também resíduos de madeira e agropastoris) ainda é bastante significativa. Por sua 

característica componente residual, esta fonte está fortemente vinculada ao poder aquisitivo do 

usuário podendo ser identificada com uma condição de pobreza extrema ou, no mínimo, fortes 

restrições econômicas109. Em se considerando as fontes que mais recentemente vêm 

conquistando fatias crescentes de mercado, isto é, solar, eólica, geotérmica e biomassa 

"moderna" e biocombustíveis, esta participação se reduz para cerca de 5% do consumo mundial 

de energia (no final de 2011). A energia hidráulica, bastante "tradicional" na geração de 

energia, contribui com 3,3%, segundo a referência adotada, o que é praticamente insignificante, 

diante da hegemonia dos combustíveis fósseis. Em resumo, a despeito de apresentarem taxas de 

crescimento exponenciais, a base sobre a qual se dá este crescimento ainda é extremamente 

pequena e, considerando as tendências analisadas até aqui, as fontes renováveis não seriam 

capazes, no curto ou médio prazos, de substituir as fontes fósseis, ou mesmo exercer impacto 

significativo sobre os efeitos de seu uso. 

 

 

Figura 17 - Participação das renováveis no consumo final global de energia em 

2010 (% de Mtep). Fonte: REN21, 2012 110. 

 
Outras consequências decorreram do processo histórico-social que produziu o cenário 

atual de produção e uso de energia. A um consumo historicamente assimétrico entre as regiões 

econômicas do planeta, somam-se responsabilidades também historicamente desequilibradas 
                                                 
109 Embora existam também fatores de ordem cultural, também associados aos estratos menos abastados, geralmente, minorias étnicas. Outra 
possibilidade é o emprego, em especial da lenha, em atividades do setor de serviços, mas neste caso, não se trata de lenha catada, normalmente. 
110 REN21 (RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY). Renewables 2012 Global Status Report. Paris: REN21 
Secretariat, 2012. Disponível em: <http://new.ren21.net/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx >. Acesso em: 26.03.2013. 
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entre as mesmas sociedades pelas emissões concomitantes (Figura 18, Figura 19). Os resultados 

se manifestam como desequilíbrios socioeconômicos e ambientais de grandes proporções 

(Figura 20, Figura 21). 

 

 

Figura 18 - Oferta mundial de energia primária por região (Mtep). Fonte: 

OECD/IEA, Key World Energy Statistics 2012 105 acima.111 

 

 

Figura 19 - Emissões globais de CO2 por região (Mt de CO2). Fonte: OECD/IEA, 

Key World Energy Statistics 2012 105 acima.112 

 

                                                 
111 "Bunkers" inclui aviação internacional e bunkers marítimos internacionais. 
112 *World includes international aviation and international marine bunkers, which are shown together as Bunkers. **Calculated using the IEA’s 
energy balances and the Revised 1996 IPCC Guidelines. CO2 emissions are from fuel combustion only. ***Asia excludes China. 
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Figura 20 - Índice de Desenvolvimento Humano 2011. Fonte: International 

Human Development Indicators 2009 113. 

 
 

 

Figura 21 - Emissões de CO2 per capita 2007. Fonte: UNSTATS, 2008 114. 

 
A substituição do atual modelo de desenvolvimento e de apropriação dos recursos 

naturais por modelos alternativos não pode prescindir de sua plena compreensão:  

• Transição energética das fontes fósseis para as renováveis – é possível? Quando? 

• Ganhos de eficiência e produtividade observados desde a Revolução Industrial não 

resultam em menores impactos globais. 

• O crescimento econômico é compatível com as atuais demandas ambientais? 

                                                 
113 HUMAN Development Index, Base de dados. UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME). Disponível em: 
<http://hdr.undp.org/en/data/map/>. Acesso em: 26.03.2013. 
114 GREENHOUSE gases emissions. Base de dados. UNSTATS (UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION). Disponível em: 
<http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm>. acesso em: 26.03.2013. 
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Para os Neoclássicos, arcabouço atualmente hegemônico, os fatores de produção são 

totalmente substituíveis, conforme indicam seus preços, com o auxílio da tecnologia. O 

aumento da eficiência produtiva poderia levar à substituição progressiva do consumo de 

recursos naturais, incluída a energia. Assim, um crescimento econômico perpétuo seria, em 

tese, possível, prescindindo da Natureza e de seus limites. Todavia, não é o que se verifica em 

cerca de duzentos anos de capitalismo industrial. O consumo crescente e a aproximação do 

esgotamento de vários recursos e a geração progressiva de resíduos comprovam que algo há de 

equivocado nesta premissa (Figura 22, Figura 23, Figura 24). 

Os Economistas Ecológicos sustentam que os recursos naturais devem ser 

considerados como um tipo específico de capital, a ser contabilizado nas funções de produção 

do sistema econômico. Isto resultaria em desaceleração do esgotamento dos sistemas naturais, 

via redução da produção  e consumo, ou mesmo o decrescimento. A questão aqui passa a ser 

como atender as necessidades da geração atual e resolver suas assimetrias.  

Em meio ao dissenso, a economia verde preconiza, grosso modo, a transição para 

processos de baixo carbono (transição energética), eficiência energética, redução dos custos de 

produção e precificação da natureza... 

 

 

Figura 22 - Crescimento populacional e consumo per capita de energia desde a 

Revolução Industrial. Fonte: Grübler, 2005 115. 

                                                 
115 GRÜBLER, A. Transitions in Energy Use. In: CLEVELAND, C. J. Encyclopedia of energy. Amsterdam: Elsevier, 2005. Disponível em 
<http://www.eoearth.org/article/Energy_transitions>. Acesso em 26.03.2013. 
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Figura 23 - Tendências no consumo mundial per capita de minerais selecionados. 

Fonte: Amado, 2010 116. 

 

 

Figura 24 - Efeito Jevons, ou Bumerangue. Fonte: Henshaw, 2010 117. 

 
No caso dos recursos energéticos, a associação dos princípios termodinâmicos com o 

metabolismo do atual modo de produção resulta na tremenda geração de excedentes 

possibilitada pelas fonte que reúnem as melhores características para impulsionar o sistema 

urbano-industrial do presente. A grande virtude das fontes energéticas majoritariamente 

empregadas desde o início da Revolução Industrial e, acima de qualquer outra, do petróleo, 

consiste em reunir três características especiais: alta flexibilidade, baixa entropia e alta 

concentração e disponibilidade para a realização de trabalho. Um indicador conhecido como 

Energy Return on Energy Environment (EROI) sintetiza estas características, incorporando 

também elementos econômicos, e o petróleo ainda possui o maior EROI entre as fontes de 

energia. Se no início da indústria petrolífera era possível obter 100 barris a partir do consumo 

de um único barril, hoje, em média, ainda se obtém 22 barris por barril consumido em sua 

produção (Figura 25). Por este motivo, a possibilidade de obter grandes excedentes econômicos 

                                                 
116 AMADO, N. B. (2010). O Papel dos Recursos Naturais na Reprodução do Processo Econômico: Contribuição à Crítica Ecológica do 
Capitalismo. 2010. (Tese de doutorado). USP/PPGE, São Paulo, 2010. 
117 HENSHAW, P.F. Wandering minds need to know. New York, 2010. Disp. em: <http://www.synapse9.com/issues/WanderingMinds.htm#ref>. 
Acesso em: 26.03.2013. 
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é maior a partir do uso do petróleo pois, com custos de produção próximos ou inferiores a US$ 

20, competitivos com qualquer outra alternativa disponível no mercado de combustíveis 

líquidos por ainda, pelo menos, 40 anos (duração das atuais reservas mantido o atual consumo) 

(Figura 26) e preço de mercado na casa dos US$ 110 por barril (Figura 27), considerando um 

consumo de cerca de 85 milhões de barris por dia, o excedente anual se aproxima dos US$ 3 

trilhões anuais. São montantes difíceis de ignorar, ou dispensar, principalmente no modo 

hegemônico de produção de nossa época. 

 

Figura 25 - EROI para as principais fontes de energia. Fonte: Murphy, 2009 118. 

 

Figura 26 - Custos de produção para combustíveis líquidos. Fonte: IEA, 2010 119. 

                                                 
118 MURPHY, D.J.; HALL, C.A.S. Year in review - EROI or energy return on (energy) invested. Annals of the New York Academy of Sciences - 
Ecological Economics Reviews. 1185(1), 102-118, 2010. 
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Figura 27- Preços do petróleo - 1861 - 2011. Fonte:  BP Statistical Review of 

World Energy, June 2012 104 acima. 

 

A questão que se coloca é: o problema energético não se resume à existência de 

recursos para uso imediato e crescente – estes, renováveis ou não, são muito superiores à 

demanda (Figura 28): ela reside no processo de apropriação social da natureza, segundo a 

lógica da estrutura de produção hegemônica. Também por este motivo, o petróleo, embora não 

seja o mais abundante, nem o mais “limpo”, tem se sobreposto a toda alternativa. Empresas, no 

ambiente capitalista de produção, buscam se associar a estratégias vencedoras: aquelas que 

permitem maior acumulação de excedentes econômicos, que por sua vez são engendrados pela 

possibilidade de incremento da produtividade do trabalho socialmente incorporado. Esta 

combinação favorável, já há algum tempo, apenas os fósseis e, sobretudo o petróleo, tem 

fornecido com inquestionável sucesso. 

                                                                                                                                                                
119 OECD/IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY). Resources to Reserves, 2010. 
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Figura 28 - Produção anual de energia renovável, comparada à demanda e às 

reservaas de não-renováveis  em 2009. Fonte: Perez, 2010 120. 

 
Para concluir, retomando as questões colocadas ao longo do texto, em especial quanto 

às perspectivas de atingir a "sustentabilidade", por meio da "economia verde",  cumpre dizer 

que a transição energética das fontes fósseis para as renováveis, sem uma instância regulatória 

global, multidimensional (política, tecnológica, econômica), poderia redundar em crises de 

proporções planetárias, pois uma queda de produtividade do sistema excluiria legiões dos 

patamares de consumo atualmente praticados e reduziria os ganhos econômicos de muitos 

(queda da rentabilidade com o aumento das perdas e dos custos) – o modo de produção não se 

sustentaria – crise mundial. A busca da simplicidade, neste caso, é que carrega o maior desafio: 

abandonar os enormes excedentes propiciados pelo petróleo, controlados minuciosamente pelos 

grandes produtores, exigirá o questionamento da organização da estrutura social de produção 

vigente, da lógica intrínseca ao sistema e ao processo decisório, que é pautado pela 

acumulação.  Nesse ambiente, não há espaço para a penetração de outras formas de energia, ou 

qualquer expectativa de alteração da matriz energética mundial, que não se restringe às grandes 

previsões das agências e da indústria, mas é reflexo da ação de cada indivíduo, quando deposita 

no sistema financeiro, por exemplo, suas esperanças de ampliação de retorno econômico. 

Enquanto persistir esta lógica, do mercado e da precificação de tudo e de todos, também se 

repetirão as consequências: a sustentabilidade existirá apenas para aqueles que puderem pagar 

por ela. 

 

                                                 
120 PEREZ, R. Is There Light at the End of the Tunnel for Solar Cells? In: NEW ENERGY SYMPOSIUM 2010. New York, 2010. 


