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RESUMO 

PUCCI, Rafael Diniz, Criminalidade Ambiental Transnacional. Desafios para a sua 

regulação jurídica, Tese (Doutorado), São Paulo, Departamento de Filosofia e Teoria 

Geral do Direito, Universidade de São Paulo, 2012. 

 

A Criminologia Internacional Comparada tem enfrentado dificuldades na teorização 

dos crimes ambientais. As teorias normalmente utilizadas servem-se de elementos 

econômicos, no padrão white-collar crime. No entanto, o green-collar crime apresenta 

especificidades que tornam datada a teorização puramente econômica. 

No campo da criminalidade ambiental transnacional, os atores apresentam-se em 

forma de organizações lícitas, organizações ilícitas ou mesmo Estados.  

Estes três níveis de organização se fazem presentes em escala global mormente em 

torno de três eixos: clima, biossegurança, desenvolvimento sustentável. A par destes três 

eixos construiu-se a dogmática jurídica de salvaguarda ambiental das três últimas décadas. 

Nos países em que a matriz jurídica predominante é o common law, sobressaem-se 

esquemas normativos baseados na regulação e autorregulação (com instrumentos tais como 

restorative justice, smart regulation, command and control, tit for tat e outros).  

Já nos países em que a lei assume primazia, filiados à civil law, a normatização é 

feita em torno do conceito de responsabilidade, sendo certo que nestes sistemas jurídicos a 

variação normativa é dada a partir de escolha de ramos jurídicos – principalmente penal, 

administrativo ou civil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Criminologia; Crime Ambiental; Justiça Restaurativa; 

Responsabilidade; Common-Law. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

PUCCI, Rafael Diniz, Transnationale Umweltkriminalität. Herausforderungen für die 

gesetzliche Regulierung, Dissertation (Promotion), São Paulo, Institut für Philosophie und 

allgemeine Rechtstheorie, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität São Paulo, 2012. 

Die international vergleichende Kriminologie hat bei der Theorie der 

Umweltdelikten Schwierigkeiten konfrontiert. Die Theorien, die häufig verwendet wurden, 

um die Kriminologie der Umwelt zum erklären, benutzen normalerweise wirtschaftlichen 

Elemente, wie die White-Collar Crime. Allerdings hat die Umwelt Wirtschaftskriminalität 

Besonderheiten, die die ökonomischen Theorien nicht greifen. 

In dem Gebiet der transnationalen Umweltkriminalität, gibt es drei Arten von 

Organisationen, die transnationale Umweltdelikte verursachen können – die rechtmäßige 

Organisationen, die illegale Organisationen und die Staaten. 

Diese drei Ebene der Organisationen wurden in drei Haupaspekten verteilt: Klima, 

Biossicherheit und nachhaltigen Entwicklung. Innerhalb diese drei Aspekten wurde die 

Umweltrechtsdogmatik in der letzten drei Jahrzehnte analysiert. 

In Ländern, in denen die Common Law Rechtssysteme herrscht, sind grundsätzlich 

bedeutende die Regulierungstheorien, wie Restorative Justice, Smart Regulation, 

Command and Control, Compliance-Mechanismen und Tit for Tat. 

Auf einer anderen Seite, in Ländern, in denen die zivilrechtlichen orientierten 

Systemen (Civil Law) herrschen, die Debatte ist welche Branche des Rechts passt am 

besten (ob Straf-, Verwaltungs- oder Zivil Recht), um die Verantwortlichkeit zu setzen.  

 

STICHWÖRTE: Kriminologie; Strafrecht; Umweltdelikte; Verantwortlichkeit; 

Compliance-Mechanismen. 
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RÉSUMÉ 

PUCCI, Rafael Diniz, Criminalité Environnemental Transnationale. Défis pour La 

réglementation juridique, Thèse (Doctorat), São Paulo, Département de Philosophie et 

Théorie Générale du Droit, Faculté de Droit, Université de São Paulo, 2012. 

La criminologie comparée internationale a rencontré des difficultés dans la théorie 

des crimes contre l'environnement. Les théories communément utilisés font usage des 

éléments économiques, notament de la théorie du White-Collar, pour expliquer les crimes 

environnementales. Cependant, cette criminalité a des particularités qui font de la 

théorisation purement économique insufisante. 

Dans le domaine de la criminalité environnementale transnationale, les acteurs se 

présentent sous la forme d'organisations juridiques licites, des organisations illicites ou 

même des Etats. 

Ces trois niveaux d'organisation sont présents au niveau mondial en particulier dans 

trois domaines-clés: le climat, la biosécurité, le développement durable. A côté de ces trois 

axes la dogmatique juridique a constuit pendant les dernières décennies la protection 

environnemental. 

Dans les pays affiliées a la Common Law, predominent des schémas basés sur la 

régulation normative et l'autorégulation  (avec des instruments comme la restorative justice, 

la smart regulation, le command/control et le tit for tat). 

Déjà dans les pays affiliées a la Civil Law, la décision se fait sur la notion de 

responsabilité – avec la variation des branches juridiques - notamment pénales, 

administratives ou civile. 

 

MOTS-CLÉS: Criminologie, crimes contre l'environnement, responsabilité. 
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ABSTRACT 

PUCCI, Rafael Diniz, Transnational Environmental Criminality. Challenges for the legal 

regulation, Thesis (PhD), Department of Philosophy and General Theory of Law, Law 

Faculty, University of São Paulo, 2012. 

The International Comparative Criminology has recently faced difficulties in terms 

of theorizing environmental crimes. Theories related to green deviance often use economic 

elements. However, the green-collar crime has peculiarities that make purely economic 

theories not enough to explain the complex phenomena involved in ecological matters. 

In the field of transnational environmental crime, the actors come in the form of 

legal organizations, illegal organizations or even States. 

These three levels of organization appear especially in three key areas: climate, 

biosecurity and sustainable development. The environmental legal dogmatics was built 

along the past decades following these three areas. 

In countries where prevails the common law system, schemes based on normative 

regulation and self-regulation are used (with instruments such as restorative justice, smart 

regulation, command/control and tit for tat). 

On the other side, in countries legally affiliated to the Civil Law system, rises the 

concept of responsibility, which varies in terms of legal branches – criminal, civil or 

administrative. 

 

KEYWORDS: Criminology; Responsibility; Liability; Civil Law; Common Law; Green 

Criminology; White Collar Crime; Compliance; Corporate Governance. 
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RIASSUNTO 

PUCCI, Rafael Diniz, Criminalità Ambientale Transnazionale. Sfide alla 

Regolamentazione Giuridica, Tesi (Dottorato di Ricerca), São Paulo, Dipartimento di 

Filosofia e Teoria Generale del Diritto, Università di São Paulo, 2012. 

La Criminologia Comparata Internazionale ha attraversato difficoltà nella teoria dei 

reati ambientali. Le teorie comunemente utilizzati si servono degli elementi economici 

della teoria dei colletti bianchi. Tuttavia, i reati ambientali hanno peculiarità che rendono 

antiquate le teorie puramente economiche. 

Nel campo della criminalità ambientale, i soggetti si presentano sotto forma di 

organizzazioni legali, organizzazioni illegali oppure organizzazioni statali. 

Questi tre livelli di organizzazione sono presenti a livello globale, soprattutto in tre 

aree fondamentale: il clima, la biosicurezza e lo sviluppo sostenibile. Accanto questi tre 

aree è stata costruita la dogmatica giuridica ambientale degli ultimi tre decenni. 

Nei paesi di sistema giuridico common law, le regole sono basati sulla 

regolamentazione normativa e l’auto-regolazione (con strumenti come la giustizia 

restorativa, smart regulation, command and control, tit for tat, tra altri). 

Già nei paesi in cui la legge ha la precedenza, affiliati al Civil Law, è soppratutto 

importante il concetto di responsabilità, dato che in questi sistemi giuridici la variazione è 

data dalla scelta di rami giuridiche - specialmente penale, amministrativo o civile. 

 

Parole-chiave: Criminologia, criminalità ambientale, giustizia restorativa, responsabilità, 
common-law. 
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PERCURSO 

O presente trabalho começou a ser concebido ainda no segundo ano de graduação 

da Faculdade de Direito da USP, a partir dos estímulos da Disciplina Sociologia Jurídica, 

que agitava o debate em torno das tensões existentes entre as novas formas de estado e 

sociedade e o avanço do conceito de pluralismo jurídico, a repercutir na pesquisa e no 

ensino do direito - cuja internacionalização era incentivada de modo incansável pelo 

Docente responsável pela cadeira aos seus estudantes (que ao final das aulas cercavam-no 

a um tempo preocupados com os novos rumos do direito e ávidos por informações relativas 

à formação jurídica).  

Passou pelo Programa de Educação Tutorial, PET, onde ganhou orientação 

metodológica a partir dos trabalhos da Professora Ana Lúcia Pastore.  

Com os apelos do Tutor do PET à época, o Professor Faria, obteve-se bolsa de 

intercâmbio junto à Associação do Professores de Francês do Estado de São Paulo, e os 

Professores Durval Ártico e Maria Letícia Guedes Alcoforado, fundamental para o início 

da pesquisa bibliográfica, realizada no inverno de 2002/2003 junto à Universitè de Rouen.  

Posteriormente, foi aprofundada a pesquisa na Alemanha, no Instituto Max-Planck 

para o Direito Penal Internacional, em Freiburg, com o apoio do Professor Hans-Jörg 

Albrecht, nos anos de 2004/2005, 2006, 2008, 2010 e 2011 e a discussão intensa com 

Jinling Chen, Benjamin Vogel, Johanna Rinceanu, Shujong Zhao, Júlia Zhang, Luciano 

Nascimento, Gonçalo Sopas, Gerardo Briceño, Alfredo Línan, Svetlana Paranomova, Frau 

Biele, Frau Schreiber e Herr Holzmann.  

 Na Banca de Qualificação, a Professora Ana Maria Nusdeo, o Professor Faria e o 

Professor Jean-Paul Rocha fizeram inúmeras e fundamentais correções que nortearam o 

prosseguimento do trabalho.  

O Professor José Reinaldo de Lima Lopes possibilitou o acesso à monitoria da 

Disciplina Filosofia do Direito, sendo certo que o trabalho aproveitou-se também dos 

ensinamentos metodológicos ali desenvolvidos.  
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O início nas atividades docentes, em algumas faculdades particulares de São Paulo, 

regendo cadeiras díspares como Direito Internacional Público e Privado, Direito Penal, 

Direito Processual Penal, Teoria Geral do Processo, Antropologia e Sociologia Jurídica, 

possibilitou levar e debater ideias junto a estudantes interessados nos rumos da matéria 

Ambiental. 

Os amigos de luta do mandato de representação discente junto ao Conselho 

Universitário da USP - a Viviane Morcelle, a Marianna Moura, a Lia Sousa, o Evandro 

Lobão, o Claudionor e o Raposão - bem como os Servidores da USP, com suas histórias e 

estórias de vida, fizeram ver que equacionar o problema ambiental implica, antes, passar 

pelo problema social, um pouco na linha da environmental justice, discutida na tese. 

 E, embora o trabalho tenha viajado por um tempo, ele voltou para onde começara, 

para ir adiante, e encontrou a orientação atenta, competente e rigorosa do Professor Faria, 

Doktorvater na expressão literal do termo, já na Pós-Graduação - a par da indicação de 

obras interdisciplinares e também orientações de pesquisa e formatação – tendo sido 

fundamental ainda o apoio ao início da formação docente, seja enquanto estudante na 

Disciplina Metodologia da Ciência e do Ensino do Direito ou na monitoria de Graduação 

no Programa PAE, Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino da USP. 
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ABREVIATURAS 

 

AbfVerbrG Abfallverbrigungsgesetz Lei de regulamentação do uso de resíduos 

CES Corporate Environmental Responsibility – Responsabilidade Corporativa Ambiental 

CSR Corporate Social Responsibility – Responsabilidade Corporativa Social 

ECOSOC Economic and Social Council – Conselho Econômico e Social 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz – Lei de energias renováveis 

EPA Environmental Protection Agency – Agência Ambiental estadunidense 

EU European Union - União Europeia 

GenTG GenTechnikGesetz Lei de técnicas genéticas 

ICJ International Court of Justice – Corte Internacional de Justiça 

IPCC Intergovernamental Panel on Climate Change - Painel Intergovernamental para a 
Mudança Climática 

MAVUS Method for Assessment of Vulnerability of Sectors – Método de Controle de 
Vulnerabilidade de Setores 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OEA Organização dos Estados Americanos 

ONU Organização das Nações Unidas 

StGB StrafGesetzBuch – Código Penal Alemão 

UNEP United Nations Environmental Program – Programa das Nações Unidas para o 
Meio-Ambiente 
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UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - Instituto 
Interregional da ONU para a Pesquisa Criminal 

WMO World Meteorological Organization - Organização Mundial da Meteorologia  
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PRÓLOGO 

 

A despeito do intenso debate público em matéria ambiental intensificado 

principalmente na década de 1970 – quando se consolidou na Conferência das Nações 

Unidas em Estocolmo – a Criminologia e a Sociologia Jurídico-Penal, ao teorizarem 

questões relativas ao Meio-Ambiente, fazem-no em regra sob a ótica do White-Collar 

Crime, lançando mão, assim, fundamentalmente de elementos econômicos.  

As teorias econômicas, no entanto, com o tempo, mostraram-se insuficientes para 

explicar o problema ambiental, escapando-lhes temas fundamentais como a compliance a 

envolver regulador e regulado, o enforcement em matéria de legislação ambiental, a 

própria novel configuração da norma jurídica – superando a etapa social para contemplar 

também a ambiental – bem como a crescente importância do pluralismo jurídico – com a 

presença da Transnational Corporate Environmental Responsibility. 

A presente tese busca trabalhar o gap doutrinário, sistematizando as teorias 

criminológicas que tratam do meio-ambiente, pelo que procura, ao final, tese conclusiva a 

permitir a criação de criminologia ambiental que contemple elementos ambientais, ao revés 

das teorias existentes até o momento, com forte apego ao controle econômico individual do 

desvio ambiental. 

Para tanto, na primeira parte, examina as teorias desenvolvidas em modelos em que 

predominam sistemas jurídicos tributários da common law. No capítulo I, investiga os 

modelos adeptos da criminalização ambiental, ao passo que no capítulo II tratará dos 

modelos regulatórios calcados na ideia de self-regulation e compliance. 

Já na segunda parte, são examinadas as teorias relacionadas à civil law, fundadas 

em torno do conceito de responsabilização, em suas variações penal, civil e administrativa. 

O capítulo IV traça panorama legislativo comparado, Brasil e Alemanha, buscando 

contemplar as teorias examinadas na primeira e segunda partes. 
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Por fim, o capítulo V lança diretrizes para a fundação de teoria criminológica 

ambiental. 
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A hipótese de pesquisa da presente tese gravita em torno de duas tensões – a tensão 

teórica e a tensão social1, a saber: 

 

i) Tensão Teórica 

  

A normatização de danos ambientais transfronteiriços - potencializados pela 

compressão de tempo e espaço advindas da globalização – tem sido problematizada por 

diferentes correntes teóricas. 

 Por um lado, os sistemas jurídicos baseados na common law dividem-se 

basicamente em teorias ligadas a técnicas regulatórias (como restorative justice, smart 

regulation2 e command and control, além de mecanismos de compliance3) ou, em outro 

extremo, teorias ligadas à criminalização de tais condutas (a exemplo da Green 

Criminology, braço da criminologia crítica voltado ao Meio-Ambiente).  

Por outro lado, os sistemas baseados na civil law, tendo atravessado a fase (a) de 

debate em torno de brocardos datados - como societas delinquere potest e societas 

delinquere non potest - passam à fase (b) de deliberação do ramo do direito que melhor se 

coadunaria com a normatização, vale dizer, se mais conveniente se faz a responsabilização 

                                                            
1 Este critério metodológico é utilizado, dentre outros teóricos do campo da Metodologia, pela Professora 
Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, da FFLCH/USP. 

2 Conforme se verificará, a União Europeia realizou em 2010 consulta pública sobre a adoção e difusão dos 
mecanismos de Smart Regulation. 

3 Não por acaso, o conceituado The British Journal of Criminology, ao escolher os cinco artigos de maior 
impacto publicados nas últimas cinco décadas, selecionou o artigo de John Braithwaite, Setting Standards for 
Restorative Justice, como sendo o artigo de maior influência da década de 2000, e o artigo de Nils Christie, 
Conflict as Property, como o de maior impacto na década de 1970. 
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penal, administrativa, ou mesmo cível4, para chegarem  à fase (c) de cogitar de alternativas 

à normatização jurídica, com a adoção de mecanismos de governança corporativa 

(corporate governance), compliance e auto-regulação (self-regulation).  

 

                Sistema 

Característica 

 

Civil Law 

 

Common Law 

Responsabilização Responsabilidade legal Self-regulation, Corporate 

Environmental 

Responsibility, Corporate 

Governance 

Princípios diretores Societas delinquere potest X 

societas delinquere non 

potest 

Green criminology – 

alargamento do conceito de 

crime 

Formas regulatórias Responsabilização penal, 

administrativa, ou mesmo 

cível 

Restorative justice, smart 

regulation, command and 

control, compliance 

Sanção Punitiva Positiva 

 

As soluções originais de formas regulatórias advindas do common law, com o 

estímulo a novas formas de compliance (fomentando o aperfeiçoamento da corporate 

governance, até pelo incentivo de comportamento dos regulados a partir da adoção de 

sanções premiais) têm superado as formas rígidas de responsabilização do civil law, padrão 

                                                            
4 Há, ainda, quem defenda a responsabilidade tributária e, mesmo, quem sustente a pertinência da adoção de 
formas intermediárias entre a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa (a exemplo da 
formulação do Interventionsrecht da famigerada Escola de Frankfurt). 
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este calcado essencialmente em rol taxativo de categorias, em regra variando entre a 

responsabilidade civil, a administrativa e a penal5. 

 

ii) Tensão Social   

  

Os danos ambientais transfronteiriços, pelo know how que demandam, são 

provocados, em regra, por sujeitos coletivos que atuam em rede. Há três tipos de 

organizações aptas a praticarem danos ambientais transfronteiriços, a saber:  

 

i) organizações ab initio lícitas, isto é, empresas 

legalmente constituídas, que utilizam seus vínculos 

jurídicos para circunscrevem as normas estatais, 

provocando danos ambientais. Em regra, estas 

empresas utilizam-se do desnível normativo entre 

Estados ao longo do território, para instalarem-se em 

países em que a legislação ambiental é mais 

condescendente. Significativa nesta área é a conduta 

das empresas que atuam na cadeia produtiva de 

alimentos transgênicos, empresas que atuam na 

produção de papel, bem como empresas mineradoras 

e de combustíveis fósseis. 

                                                            
5 TRUBEK, David, Max Weber sobre Direito e Ascensão do Capitalismo, in Revista Direito GV, v. 3, n. 1, 
2007, pp. 151-186, p. 173. Max Weber, ao discorrer sobre a assim chamada “questão da Inglaterra”, sinaliza 
para o fato de os sistemas de tradição jurídica civil law, por estarem calcados na primazia da Lei sobre as 
demais fontes de direito, trazerem maior segurança jurídica, maior segurança ao retorno dos investimentos 
realizados, constituindo, assim, o direito importante fator a fomentar o desenvolvimento do capitalismo 
ocidental. Ora, questiona Weber, por que teria então a Inglaterra, a despeito de filiada ao common law, 
experimentado desenvolvimento semelhante? É que as soluções práticas apresentadas pelos jurisconsultos 
ingleses possibilitaria a gênese de soluções inovadoras, contribuindo, assim, para compensar inseguranças e 
incertezas. 
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ii) organizações ilícitas, sem vínculo jurídico formal 

com o Estado, atuam em mercados ilegais, a exemplo 

de organizações que exploram o mercado de resíduos 

sólidos (resíduos eletrônicos, resíduos hospitalares, 

resíduos químicos), o comércio de substâncias 

nocivas à camada de ozônio, o tráfico ilegal de 

espécies em extinção, o comércio de madeiras nobres 

e a pesca ilegal. 

 

iii) Estados, cujos danos ambientais situam-se em 

dois planos, (a) plano internacional – estado concede 

permissão à instalação de empresas cujas plantas 

industriais são ditas “sujas”6; ou (b) plano nacional – a 

partir da adoção de políticas que terão por corolário a 

degradação ambiental, ou mesmo a eleição de 

políticas que são em princípio mais nocivas ao meio-

ambiente que outras (a exemplo da adoção de matriz 

energética que degrade rios, com a construção de 

hidrelétricas ou o uso de energia nuclear, podendo, 

com isto, causar, ao longo do tempo, danos 

transfronteiriços pelo aumento nas taxas de emissão 

de CO2 ou outros meios).  

  

Assim, seguindo o desenvolvimento da Criminologia Internacional Comparada 

(International Comparative Criminology), o trabalho gira ao redor de três eixos:  

                                                            
6 A exemplo das papeleras espanhola ENCE S.A. e finlandesa BOTNIA, instaladas às margens do Rio 
Uruguai, na fronteira entre Argentina e Uruguai, dando ensejo a processo julgado pela Corte Internacional de 
Justiça (caso Argentina vs. Uruguay, ICJ) 
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i) o climático (consolidado internacionalmente pela 

Convenção do Clima de 1992 e seu Protocolo de 

Kyoto de 1997), no qual estão relacionados os 

danos ambientais cometidos por Estados, 

especialmente no que tange à matriz energética 

(que provoca o aumento na emissão de CO2);  

 

ii) o eixo biossegurança (consolidado pela 

Convenção da Biodiversidade de 1992, o Protocolo 

de Cartagena de 2000 e o Protocolo de Nagoya de 

2010, bem como pela Convenção de Basileia para o 

Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos de 1999), no qual estão 

compreendidos os danos praticados pelas 

organizações ilícitas (especialmente no que tange 

aos resíduos sólidos – químicos, radioativos, 

eletrônicos, hospitalares), bem como aqueles danos 

cometidos por organizações ab initio lícitas, 

especialmente no que tange à produção e comércio 

de alimentos transgênicos;  

 

iii) eixo desenvolvimento sustentável (consolidado 

pelo Relatório da Comissão Brundtland de 1987, 

que avançou por ocasião da Conferência da ONU 

sobre o Desenvolvimento Sustentável de 

Johannesburgo, em 2002). Especialmente os danos 

praticados por Estados, coincidindo, por exemplo, 

com a adoção de matrizes energéticas poluidoras. 
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   EIXO 

FASE 

CLIMA BIOSSEGURANÇA DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Início Convenção 

Quadro do Clima, 

1992 

Convenção da 

Biodiversidade, 1992 

Relatório Comissão 

Brundtland, 1987 

Progresso Protocolo de 

Quioto, 1997 

Protocolo de Cartagena, 

2000; Protocolo de 

Nagoya, 2010. 

Conferência da ONU 

sobre o desenvolvimento 

sustentável, 2002 

 

As normas ambientais contidas nos Diplomas internacionais citados têm 

abandonado cada vez mais seu caráter maleável, flexível e programático (soft law) – 

reforçando-se o qualificador binding - aproximando-se de mixt law (na fronteira entre o 

cogente e o dispositivo) e hard law (dotado da impositividade do ius cogens). 

Trazendo para o plano nacional, na perspectiva comparada, percebe-se que, no eixo 

climático, os países buscaram avançar suas políticas em direção à Convenção Quadro da 

ONU para a Proteção do Clima, especialmente no que tange ao Protocolo de Kyoto.  

Assim, no Brasil houve o advento da Política Nacional do Clima (Lei 12.187 de 

2010), e na Alemanha a Lei relativa ao Protocolo de Kyoto de 1997 (Gesetz zu dem 

Protokoll von Kyoto de 1997), que traçaram diretrizes significativas com o escopo de 

combater as alterações climáticas. 

Quanto ao eixo biossegurança, seguindo os passos da Convenção sobre a 

Biodiversidade, no Brasil houve a tentativa de adequação às diretivas convencionadas, a 

par do estabelecimento da Política de Biossegurança (Lei 11.105 de 2005); na Alemanha, 
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houve a Lei que recepcionou a Convenção de Basileia (Zustimmungsgesetz zum Basler 

Übereinkommen 1994), a Lei de Regulamentação da Gestão de Resíduos, de 2007 

(Abfallverbringungsgesetz – AbfVerbrG  2007), bem como a Lei para Regulamentação de 

Técnicas Genéticas, de 1990 (Gesetz zur Regelung der Gentechnik Gentechnikgesetz – 

GenTG 1990). 

Por fim, no que diz com o eixo desenvolvimento sustentável, a Alemanha tem 

exibido avanços mais significativos, a exemplo da Lei de Energias Renováveis de 2009 

(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, de 2009), bem como recentes diretivas no sentido de 

evitar a energia nuclear, ao passo que o Brasil tem dado prioridade a matrizes energéticas 

menos comprometidas com a conservação ambiental, como as hidrelétricas, não raro 

destruindo ecossistemas e populações (como a faraônica construção da Usina de Belo 

Monte, no Rio Xingu). 

Tendo em vista as tensões social e teórica, o presente trabalho parte da constatação 

de que a Criminologia carece, há tempos, de teorias mais sólidas no que tange às 

organizações transnacionais que praticam danos ambientais transfronteiriços7.  

Em regra, as teorias criminológicas que se ocupam dos crimes ambientais têm 

como ponto de partida teorias ligadas à criminalidade econômica, especialmente a teoria de 

Edwin Sutherland, do white-collar crime. Esta, por sua vez, é excessivamente calcada no 

papel do agente econômico, o que traz limitações, porquanto os desvios de conduta na 

esfera do meio-ambiente, especificamente no campo da criminalidade internacional, são 

desvios que envolvem agentes múltiplos - vale dizer, redes de agentes, que não 

necessariamente se enquadrarão na teoria do white-collar8.  

Além disto, os moral claimers envolvidos nos problemas sociais relativos ao meio-

ambiente podem causar distorções na análise e regulação do tema - sejam eles moral 

                                                            
7 ALBRECHT, Hans-Jörg, The Extent of Organized Environmental Crime. An European Perspective, in 
COMTE, Françoise, KRÄMER, Ludwig (org.), Environmental Crime in Europe – Rules of Sanctions, 
Amsterdam, Europa Law Publishing, 2004, pp. 71-101. 

8 E. H. SUTHERLAND desenvolveu o conceito primeiramente em dois artigos, White-collar criminality,in 
American Sociological Review, Nova York, 1940, v. 5, pp. 1-12, e Is ‘white-collar crime’ crime?, in 
American Sociological Review, Nova York, v. 10, 1945, pp. 132-139. Posteriormente, escreveu o livro White-
collar crime, New Haven, Yale University Press, 1948. 
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claimers ligados à efetiva proteção ambiental, ou em princípio preocupados com a causa 

ambiental, mas em verdade patrocinados por empresas exploradoras de atividades danosas 

ao meio-ambiente.  

É preciso, pois, ponderar até que ponto o problema não é obra de construção social, 

nos termos de Spector e Kitsuse, e até que ponto os moral claimers têm ou não razão9. 

Estaria o direito, especialmente em sua faceta penal, preparado para lidar com os 

danos ambientais produzidos transfronteiriçamente? Seria instrumento necessário e, 

mesmo, indispensável? Ou, pelo contrário, sua utilização, longe de representar uma 

garantia de que a produção de danos seria punida ou evitada, seria apenas recurso retórico, 

simbólico e ineficaz?10. 

A utilização conjunta de Direito Penal e Criminologia - sob o mote Direito Penal e 

Criminologia sob o mesmo “teto”, sob o mesmo domínio temático (Strafrecht und 

Kriminologie unter einem Dach”)11 - servindo-se para tanto do instrumento da Comparação 

Jurídica (Rechtsvergleichung), pautará o presente trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                            
9 SPECTOR, Malcom, KITSUSE, John, Constructing Social Problems, Nova Iorque, Aldine de Gruyter, 
1987. COHEN, Stanley, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, MacGibbon 
& Kee, Londres, 1972, and GOODE e  BEN-YEHUDA, Moral Panics and the Social Construction of 
Deviance, Blackwell, Cambridge & Oxford, 1994. 

10 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura del Carmen, Bases para un modelo de imputación de Responsabilidad 
Penal a las Personas Jurídicas, Madrid, Editorial Aranzadi, 2000, pp. 22-23. 

11 JESCHECK, Hans-Heinrich, Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach, Freiburg, Rombach, 1980. 
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Capítulo I  - Green Criminology, Teoria Crítica da Criminologia e 

Construtivismo 
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1.1 A Criminologia e o Meio-Ambiente 

Há, nos campos da Criminologia e da Sociologia Jurídico-Criminal, significativo 

déficit na teorização de ações organizadas transnacionais causadoras de danos ambientais, 

inobstante o intenso debate social em torno da proteção do Meio-Ambiente - que começou 

a consolidar-se com a Conferência da Organização das Nações Unidas de 1972 em 

Estocolmo, avançou significativamente na Conferência do Rio de Janeiro de 1992 e logrou, 

nas décadas seguintes, profunda repercussão nos campos econômico, social, jurídico e 

político. 

O conceito de Criminologia Ambiental foi forjado na década de 199012 - a partir de 

desenvolvimentos das duas décadas anteriores - contemplando o dano ambiental. O escopo 

múltiplo consubstancia-se na investigação sociológica do dano, na identificação da 

tipicidade criminal, na investigação do sistema regulatório vigente em matéria ambiental e 

sua viabilidade13. 

A Criminologia tem por objeto de estudo os atos considerados socialmente 

desviantes, bem como os protagonistas do desvio, especialmente autor, vítima e 

instituições de controle social.  

Caracteriza-se pela interdisciplinaridade, servindo-se de resultados de ciências afins 

como a Política Criminal, o Direito Penal e a Sociologia Jurídico-Penal, bem como a estas 

ciências auxiliando14.  

                                                            
12 LYNCH, Michael, The Greening of Criminology. A perspective on the 1990´s, in The Critical 
Criminologist, v. 2, n. 3, 1998. 

13 SOUTH, Nigel, The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social exclusion, victims 
and rights, in WHITE, Rob (ed), Global Environmental Harm. Criminological Perspectives, Portland, Willan 
Publishing, 2010, pp. 228-242. 

14 KAISER, Gunther, Kriminologie, Heidelberg, C.F. Müller, 1993, p. 15. Para os diferentes matizes e viéses 
que a Criminologia pode assumir, cuidando especificamente da Criminologia do Meio-Ambiente (Green 
Criminology), cf. SOUTH, Nigel, The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social 
exclusion, victims and rights, in WHITE, Rob (org.), Global Environmental Harm. Criminological 
Perspectives, Portland, Willan Publishing, 2010, p. 228, para quem “criminology can be defined in varying 
ways but at its simplest and in the terms most commonly accepted it is taken to be the study of crime, 
criminals and criminal justice, although there are many different approaches to the subject. In fact, 
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Ao revés da Política Criminal, que traça diretrizes à atuação legislativa, a 

Criminologia limita-se a descrever fatos; ao contrário do Direito Penal, que tipifica 

condutas e prescreve sanções, a Criminologia limita-se a estabelecer padrões recorrentes de 

desvio social, tendo em vista as normas e aparatos de controle correlatos; diferentemente 

da Sociologia Jurídico-Criminal15, que ocupa-se da norma penal no plano da eficácia, a 

Criminologia serve-se da descrição das condições de eficácia e pluralismo jurídico para 

cogitar de possíveis situações desviantes que tais fenômenos podem ocasionar16. 

Para os criminólgos e sociólogos do direito, a utilidade desta classificação reside no 

estabelecimento de um “universo de discurso”17. A Criminologia estuda o comportamento 

desviante, ao passo que a Sociologia Jurídico-Penal estuda as reações ao comportamento 

criminal. 

Com efeito, a sociologia jurídico-penal se debruçará sobre a eficácia normativa 

penal, os comportamentos sociais envolvidos normativamente e a conjunção destes dois 

fatores, envolvendo elementos institucionais e não-institucionais ao cumprimento 

normativo18. 

A Criminologia apresenta-se ao longo da História como tentativa de regular do 

melhor modo possível o controle penal19. A depender do viés teórico, aproxima-se das 

tendências jurídico-sociológicas de desjuridificação, especificamente pela via da 

informalização procedimental. 
                                                                                                                                                                                    
criminology as a field has always been shaped by the influence of, and borrowings from many other 
academic disciplines”. 

15  SILBEY, Susan, Mutual Engagement. Criminology and the sociology of law, in Crime, Law & Social 
Change, v. 37, 2002, pp. 163-175. 

16 BARATTA, Alessandro, Criminologia Critica e Critica del Diritto Penale. Introduzione alla Sociologia 
Giuridico-Penale, Bologna, Il Mulino, 1982. SACK, F., DEICHSEL, W., Strafrechtssoziologie, in: KAISER, 
Gunther et al. (orgs.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch, Heidelberg, C.F. Müller, 1993, pp. 500-507; 
ainda KAISER, Gunther, Strafrechtssoziologie. Dimension oder Partitur der Kriminologie?, in  
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, v. 62, 1979, pp. 50-62, e Sack, Fritz, König, René, 
Kriminalsoziologie, Frankfurt, Akademische Verlagsgesellschaft, 1974, S.372-394. 

17 BARATA, Alessandro, Introduzione alla Sociologia Giuridico-Penale. La criminologia critica e la critica 
del diritto penale, Bologna, Università di Bologna, 1980, p. 17. 

18 BARATA, Alessandro, Introduzione alla Sociologia Giuridico-Penale, op. Cit., p. 22. 

19 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. X. 
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Assim, a Criminologia - sendo ciência historicamente interdisciplinar20 - busca 

estabelecer, servindo-se das ciências afins, liames entre o controle social, o desvio de 

conduta censurado, e a vitimização21.  

Ao longo da História, a Criminologia situou seu campo de pesquisa em duas 

grandes áreas: 

• o estudo dos street crimes, vale dizer, dos atos desviantes mais comumente 

observados na sociedade, que via de regra encontram a autoria em 

indivíduos em situação hipossuficiente, facilmente criminalizáveis pelo 

aparato de controle social; 

• o estudo dos white-collar crimes, isto é, dos atos desviantes que têm por 

autores indivíduos que ocupam posição privilegiada do ponto de vista 

econômico, político ou social. 

Os esforços para situar as ações lesivas ao Meio-Ambiente no âmbito da 

Criminologia do Meio-Ambiente encontraram óbices evidentes nesta classificação 

dicotômica.    

Com efeito, a dicotomia é excessivamente calcada no papel do agente, o que traz 

limitações, porquanto os desvios de conduta na esfera do meio-ambiente, especificamente 

no que tange à criminalidade internacional, são desvios que envolvem agentes múltiplos, 

vale dizer, redes de agentes, que não necessariamente se enquadrarão na teoria do white-

collar.  

O papel do upper-class no estudo do crime ambiental é em regra negligenciado, 

razão pela qual a teoria criminológica ambiental tem buscado socorrer-se de dogmatização 

tendo por ponto de partida o deviant case22.  

                                                            
20 SOUTH, Nigel, The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social exclusion, victims 
and rights, in WHITE, Rob (org.), Global Environmental Harm. Criminological Perspectives, Portland, 
Willan Publishing, 2010, pp. 228-242, p. 228. ONU, Relatório Comissão Brundtland,1987, p. 3. 

21 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 5. 
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Em regra, elege-se “estudo de caso”, generalizando-se os resultados. Por este fato, a 

revisão crítica tem questionado o valor de “evidências quantitativas” para o entendimento 

crítico de crime e sociedade, sinalizando que a análise quantitativa tem dominado os 

artigos publicados em 5 dos maiores periódicos dedicados à criminologia (total de 73,1 % 

dos artigos publicados)23.  

A bem da verdade, a utilização de dados empíricos colhidos em estudos de caso 

tem sido objeto de críticas, pois a generalização dos resultados obtidos, atribuindo-se 

causas e consequências tirados de um caso para uma universalidade de outros casos em 

princípio semelhantes, leva a atuarialização da Criminologia24.  

A crítica aprofunda-se no sentido da inobservância dos contextos culturais em que 

os estudos são realizados25, bem como no imperialismo criminológico26.  

Feitas tais ressalvas, verifica-se que em verdade há graus de diferenciação 

específica quanto ao white-collar: de um lado, a infração individual habitual,  

“occupational white-collar crime”, em que o ofensor comete o delito para alcançar 

benefício para si; por outro, o delito corporativo, “corporate crime”, em que o desvio é 

praticado em favor da companhia27. Ao segundo grupo se filiam os estudos de Edwin 

Sutherland. 

O conceito de crime do colarinho branco foi cunhado - com incentivos estatais 

promovidos a universidades e centros de pesquisa estadunidenses – e divulgado de modo 

                                                                                                                                                                                    
22 SULLIVAN, Christopher, The Utility of the Deviant Case in the Development of Criminological Theory, in 
Criminology, v. 49, n. 3, 2011, pp. 905-920. 

23 BARKAN, Steven, The Value of Quantitative Analysis for a Critical Understanding of Crime and Society, 
in Critical Criminology, v. 17, 2009, pp. 247-259. 

24 MATTHEWS, Roger, The construction of ‘so what?’ criminology. A realist analysis, in Crime, Law and 
Social Change, v. 54, 2010, pp. 125-140. 
 
25 KARSTEDT, Susanne, Comparing cultures, comparing crime: challenges, prospects and problems for a 
global criminology, in Crime, Law and Social Change, v. 36, pp. 285-308. 

26 AGOZINO, Biko, Imperialism, crime and criminology: towards the decolonisation of criminology, Crime, 
Law & Social Change, n. 41, 343-358. 

27 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 11. 
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inaugural por Edwin Sutherland em conferência da American Sociological Society no ano 

de 193928, sendo paradimático para o desenvolvimento da teoria da associação diferencial.  

O contato entre indivíduos de determinados nichos do mercado daria ensejo a 

comportamentos que seriam forjados em esquemas de ensino e aprendizagem quanto a 

práticas desviantes (corporate deviant behaviour).  

Verifica-se que o foco teórico centra-se nas associações de indivíduos informados 

sobre modos de funcionamento institucionais que lhes possibilitariam adquirir diferenciais 

para o cometimento do desvio. 

Para a época, a Teoria constituiu grande avanço, à medida que relativizou o sujeito 

causador do desvio, antes restrito a pessoas de menor poder aquisitivo. A Teoria de 

Sutherland teve o mérito de mostrar que qualquer pessoa pode praticar desvio, sendo certo 

que também as pessoas de alto poder aquisitivo: a) são passíveis de praticar condutas 

previstas em Lei como crime; b) praticam, em função do nível de informação que possuem, 

bem como de rede de contatos em loci de poder - econômico ou mesmo político - desvios 

diferentes dos crimes convencionais, mas que, de igual maneira, têm potencial lesivo às 

relações sociais. 

Assim que, posterior aos desenvolvimentos da Teoria do White-Collar, começam a 

figurar nas preocupações dos criminólogos - principalmente a partir das décadas de 1970 e 

1980 - formas de criminalidade não convencionais, como crimes ligados à informação, à 

computação, economia sofisticada e o meio-ambiente29, este último até então ignorado pela 

criminologia30.  

                                                            
28 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
op. Cit., p. 11. 

 

29 ALBRECHT, Hans-Jörg, Umweltkriminalität und Umweltstrafrecht, Bonn, Bundeszentrale für politische 
Bildung, 1985. 

30 BURNS, Ronald, LYNCH, Michael, STRETESKY, Paul, Environmental Law, Crime and Justice, New 
York, LFB Publishing, 2008, p. 42. 
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Com efeito, os desvios praticados em prejuízo do Meio-Ambiente passam a ser 

objeto de preocupação apenas após a Criminologia se debruçar sobre outros crimes não 

convencionais, envolvendo economia e sociedade. Até porque, por muito tempo os 

próprios Estados incentivaram ações em princípio desenvolvimentistas, que constituíam, 

no entanto, práticas altamente deletérias ao Meio-Ambiente, sob o pretexto da obtenção de 

crescimento e desenvolvimento. A paulatina mudança no conceito de desenvolvimento, 

conforme se verificará, altera a postura estatal, dando ensejo, também, a incentivos às 

pesquisas na área criminológico-ambiental. 
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1.1  Green Criminology, Teoria Crítica e Construtivismo e o Conceito de 

Crime 

Os primeiros movimentos voltados ao estudo do Meio-Ambiente pela Criminologia 

deram-se a partir da perspectiva metodológica da Criminologia Crítica31.  

A Criminologia Crítica consolida-se enquanto corrente de pensamento na década de 

1970, invocando para si a utilização da metodologia dialético-materialista. Como 

conseqüência do referencial metodológico adotado, a Criminologia do Meio-Ambiente 

(Green Criminology) receberá, via de regra, as mesmas críticas que a Criminologia Crítica 

tem enfrentado, especialmente no que concerne à rigidez teórica e muitas vezes posturas 

mais enfáticas32. 

O ponto de partida teórico da Criminologia do Meio-Ambiente (Green 

Criminology)33 é a constatação de que não há como dissociar a destruição ambiental do 

modo de produção capitalista e de seus padrões de consumo.  

Ao estimular o incremento do lucro, incentivando o consumo, necessariamente o 

Meio-Ambiente seria atingido, alterando, portanto, a dinâmica natural de conservação dos 

recursos naturais. 

Como, então, fazer frente a esta constatação?  

Aí reside a maior polêmica em torno da Criminologia do Meio-Ambiente, ou seja, a 

defesa que faz no sentido de criminalizar condutas nocivas ao Meio-Ambiente, quaisquer 

que sejam elas, legais ou não, lícitas ou ilícitas.  

                                                            
31 TAYLOR, Ian, WALTON, Paul, YOUNG, Jock, Critical Criminology, Londres, Routledge, 1975. 

32 HALSEY, Mark, Against Green Criminology, in The British Journal of Criminology, 2004.  

33 LYNCH, Michael, The Greening of Criminology. A perspective on the 1990´s, in The Critical 
Criminologist, v. 2, n. 3, pp. 1-4;11-12. O trabalho de Lynch sintetiza e consolida os movimentos da 
Criminologia em direção ao campo ambiental. 
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Este é um dado fundamental, à medida em que grande parte das ações lesivas ao 

Meio-Ambiente é realizada em conformidade com os ordenamentos jurídicos, porém 

causam danos ambientais. Assim, a Criminologia do Meio-Ambiente cuida de todas as 

condutas lesivas ao Meio-Ambiente enquanto ações provenientes de decisões sobre a 

produção, o que implica em responsabilidade ambiental por parte de quem decide.  

Ainda que a conduta não seja prevista em Lei como crime, o fato de gerar dano 

ambiental já serve como indício criminalizador. Assim, práticas adotadas por empresas 

para reduzir o gasto ao longo da cadeia produtiva, utilizando fontes de energias menos 

dispendiosas financeiramente, porém mais custosas do ponto de vista ambiental, ou que 

façam uso de material de menor qualidade - mais econômico, porém com maior potencial 

deletério - são tomadas pela Criminologia do Meio-Ambiente como crimes, pois agridem 

de igual maneira o bem jurídico tutelado, a integridade ambiental. 

Constata-se, pois, que a Criminologia do Meio-Ambiente ocupa-se menos do 

estudo das condições de eficácia da norma posta, do que propriamente das situações de 

dano, estejam elas positivadas ou não.  

O conceito de crime, pois, é estendido, para contemplar também condutas 

extrapenais ou mesmo extralegais, ampliando-se o rol de possibilidades punitivas e, mais 

do que isto, flexibilizando o princípio da legalidade penal, em favor da efetivação da tutela 

do bem jurídico em questão.  

Ao sopesarem as construções teóricas tecidas em torno do princípio da legalidade e 

as construções feitas em torno do conceito de bem jurídico, sustentam os criminólogos 

ambientais que este deve prevalecer, porquanto a análise do bem jurídico seja 

condicionante lógica anterior à análise de princípio.  

Retorna-se, neste passo, à filiação da Criminologia Ambiental à Criminologia 

Crítica.  
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O conceito de crime, com efeito, nada mais representa, para esta perspectiva, que 

um produto de construção social, tal como conceituado pelos teóricos considerados 

consolidadores do pensamento construtivista em ciências sociais, Spector & Kitsuse34:  

 

“There is no adequate definition of social 

problems within sociology, and there is not 

and never has been a sociology of social 

problems”35, ainda que inúmeros estudos 

sociológicos tenham sido produzidos sob a 

rubrica “problemas sociais”36.  

 

E a norma posta, em regra, representa redução da realidade, não contemplando 

integralmente, em sua descrição, esta realidade que se pretende reproduzir e regular. Sendo 

assim, para lograr-se efetiva proteção do Meio-Ambiente, seria necessário caminhar além 

da previsão estrita dos tipos penais, criminalizando quaisquer potenciais lesões ao bem-

jurídico. 

Verifica-se, pois, que a Criminologia Ambiental pretende construções históricas da 

dogmática penal, ou, ao menos, almeja trabalhar de forma diversa da dogmática, 

reavaliando as categorias da ação, da conduta, dos princípios e do bem jurídico. 

Não se ignora o fato de que a construção penal obedece a um processo, que passa 

pela validação argumentativa da autoridade científica, atenção midiática, dramatização, 

incentivos econômicos, dramatização dos documentos37.  

                                                            
34 SPECTOR, Malcom, KITSUSE, John, Constructing Social Problems, Melon Park, Cummings, 1977. 

35 SPECTOR, Malcom, KITSUSE, John, Constructing Social Problems, op. Cit., p. 1. 

36 BEST, Joel, Constructing the Sociology of  Social Problems: Spector and Kitsuse Twenty-Five Years 
Later, in Sociological Forum, vol. 17, no. 4, 2002. 

37 WHITE, Rob, Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Portland, 
Willan Publishing, 2009. 
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A construção social38 das categorias criminológicas é realizada não apenas pelos 

protagonistas das condutas desviantes, ofensor, vítima e sociedade, mas também pelas 

instituições encarregadas do enforcement da lei penal39.  

Em verdade, são estas instituições que, ao apropriarem-se do conflito anteriormente 

privado, tornando-o público, realizam interpretação retórica dos fatos havidos, alterando a 

ótica dos acontecimentos, muitas vezes distorcendo-os, em prejuízo da situação realmente 

ocorrida. 

Ao revés, os autores filiados a correntes opostas aos construtivistas, ditas correntes 

realistas das ciências sociais (que não se confundem, registre-se, com os realistas 

americanos ou escandinavos no âmbito jurídico), sustentam a existência objetiva da 

realidade.  

Problemas ambientais teriam realidade objetiva, sendo as descrições normativas 

fieis à realidade descrita; enfim, fieis construções da realidade descrita.  

O tipo penal seria, para os realistas, reprodução exata da realidade descrita. Por 

constituir dado objetivo, apenas poderia ser ofensor (ou criminoso) o sujeito que tivesse 

praticado exatamente a previsão das elementares típicas, não importando para eles a 

agressão ao bem jurídico tutelado e o dano ocasionado.  

Os construtivistas, por outro lado, encaram a realidade como construção social 

subjetiva, sendo desta perspectiva os problemas ambientais fruto de eleição humana40. 

Deste modo, a conduta criminosa não corresponderá necessariamente à realidade conflitiva 

desenrolada entre as partes, representando, antes, construção social. 

Até porque os crimes ambientais têm por vítima, em regra, a coletividade social, 

tornando difuso e dificultoso o apreço do conceito criminológico de vitimização, bem 

                                                            
38 SPECTOR, Malcom, KITSUSE, John, Constructing Social Problems, Melon Park, Cummings, 1977. 

39 LYNCH, Michael, STRETSKY, Paul, The meaning of green. Contrasting criminological perspectives, in 
Theoretical Criminology, v. 7, 2003, pp. 217-238, p. 219. 

40 WHITE, Rob, Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Portland, 
Willan Publishing, 2009, p. 33. 
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como a aferição exata dos danos e prejuízos causados. Como os afetados pelos danos 

ambientais são diversos, a reivindicação pela reparação muitas vezes torna-se mais difícil, 

o que acaba por inviabilizar a persecução penal.  

O envolvimento de movimentos ambientais, bem como partidos políticos voltados à 

defesa do Meio-Ambiente, que seria altamente desejável e imprescindível para a 

reconstrução da figura da vítima e aquilatamento da vitimização, tem se mostrado pouco 

eficaz, conforme se verificará41. 

Os parâmetros para definição do crime ambiental para a teoria Green Criminology 

são fundamentalmente o dano ao ambiente, previsto ou não em lei42 e a ação humana.  

O conceito de crime ambiental (green crime, eco crime ou environmental crime, 

consoante variações literárias) da Green Criminology compreende, pois, atos que 

envolvam dano e degradação ambiental, estejam ou não previstos em Lei, como 

demonstrado. Conquanto haja algumas previsões para a criminalização de determinadas 

condutas, principalmente no âmbito internacional, raramente encontra-se nestes diplomas 

legais uma definição concreta do que seja o “eco crime” 43. 

Isto sugere indagação sobre o conceito de dano ambiental. Se o dano ambiental é 

crime, então o conceito de dano ambiental passa a ser primordial, à medida que 

determinará quais condutas serão criminalizadas ou criminalizáveis. 

                                                            
41SOUTH, Nigel, The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social exclusion, victims 
and rights, in WHITE, Rob (ed), Global Environmental Harm. Criminological Perspectives, Portland, Willan 
Publishing, 2010, p. 228; 242: “The response requires a new academic way of looking at the world but also a 
new global politics. This is not to equate a green criminology with green party politics but instead to seek the 
articulation of a position premised on the principles of environmentalism and broader issues of environmental 
justice. Such a position should provide a standpoint going beyond the narrow boundaries of traditional 
criminology and draw together political and practical action to shape public policy”. 

42 LYNCH, Michael, STRETSKY, Paul, The meaning of green. Contrasting criminological perspectives, in 
Theoretical Criminology, op. Cit., pp. 217-238. 

43WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 15. 
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Dano ambiental é - em termos práticos - conceito “intercambiável” a todas as 

condutas que causem prejuízo ou alteração às circunstâncias normais de funcionamento do 

Meio-Ambiente44.  

A atual definição típica do dano ambiental é difusa e plurívoca, orbitando não raro 

em torno de definições administrativas45. É preciso, pois, reconsiderar o conceito, de modo 

a contemplar como desvio também os atos praticados pelas corporações em suas cadeias 

produtivas ao fazerem opções economicamente favoráveis em prejuízo do meio-ambiente. 

Mais do que isto, sustentam os criminólogos críticos, é mister reconhecer a necessidade de 

apenamento dos desvios ambientais, porquanto seus corolários sejam mais deletérios do 

que os crimes convencionais, os street crimes46. 

As bases para dosimetria de pena, para estes criminólogos, seja a pena privativa ou 

restritiva de liberdade, restritiva de direitos, ou mesmo pena de multa, devem ser 

aquilatadas tendo como critério objetivo a qualidade e o montante dos danos praticados e 

corolários prejuízos, sem embargo da consideração de potenciais danos.  

Aqui se revela de suma importância a consideração do potencial lesivo da conduta, 

já que as ações não raro colocam em perigo a integridade ambiental, comportamento a ser 

evitado, até pelos princípios da prevenção e precaução, cuja construção teórica no campo 

ambiental encontra-se profundamente arraigada.  

A posição da Green Criminology, principalmente na desconstrução que faz do 

princípio da tipicidade, tem sido alvo de inúmeras críticas, notadamente dos dogmáticos de 

                                                            
44 BRICKNELL, Samantha, Environmental Crime in Australia, Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 2010, p. XI. 

45 SAAR, Katharina, Die Entdeckung und Definition Von Umwledlikten durch die Polizei in den neuen 
Bundesländern. Eine empirische Untersuchung, Berlin, Wiku, 2004. 

46 LYNCH, Michael, STRETSKY, Paul, Green Criminology in the United States, in BEIRNE, Piers, South, 
Nigel, Issues in Green Criminology. Confronting harms against environments, humanity and other animals, 
Portland, Willan Publishing, 2007, pp. 248-249. 
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filiação continental (civil law), para quem o alargamento do conceito de crime 

representaria substancial retrocesso47. 

 

1.2 Moral Claimers 

 

A legitimação da construção dos problemas sociais, especialmente em matéria 

ambiental, ocorre segundo critérios específicos.  

Inicialmente, é preciso parecer circunstanciado de “autoridade científica”, 

sustentando que o fato em análise constitui “problema” segundo os parâmetros da ciência. 

Além disto, é necessário que haja pessoas que façam a ponte entre a ciência e o movimento 

ambientalista, nominadamente os ativistas - via de regra agrupados em organizações não-

governamentais.  

O papel dos ativistas é facilitado pelo trabalho midiático48. 

O papel da mídia aqui assume centralidade, à medida que se faz uso de “símbolos e 

artefatos visuais” para atrair a atenção do público. Não menos importante são os 

“incentivos econômicos” para tomada de posição. Por fim, normalmente toma-se um 

“patrocinador institucional” que assegure legitimação e continuidade - neste particular, os 

atores envolvidos no processo organizam eventos para premiação de empresas pelo  

“trabalho” em prol de causas ambientais.  

Tais prêmios são, em regra, utilizados quando as empresas apresentam problema 

administrativo, civil ou penal, pois representam questionamento à atuação do agente estatal 

e sua legitimidade.  Como uma empresa premiada em matéria ambiental poderia ser alvo de 

fiscalização nesta área? É a pergunta que apresentam como modo de contestar a regulação 

estatal.    

                                                            
47 HALSEY, Mark, Against Green Criminology, in British Journal of Criminology, v. 44,  2004, pp. 833-853. 

48 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 51. 
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Sinaliza-se, incluso, para a recente tendência de delegação de funções de governo 

para organizações não-governamentais. As ONGs passariam a ter o papel de atuarem em 

matéria de controle de enforcement legislativo, fiscalização, e mesmo sanção simbólica da 

atuação das empresas. 

O “ambientalmente correto” (environmentally friendly) tornou-se lugar comum na 

relação das empresas com a sociedade, como resposta do mundo corporativo aos 

movimentos ambientalistas e aos consumidores49, especificamente com as práticas de 

“greenwashing”50 - ou “branqueamento ecológico” - modo análogo ao famigerado 

branqueamento de capitais51, em técnicas para corporativizar52 o tratamento do meio-

ambiente53.  

Para a construção do ambientalmente correto concorrem alguns fatores particulares, 

como a já mencionada atuação das Organizações Não-Governamentais, que acabam por 

constiturem-se em reivindicadores de práticas moralmente recomendáveis (moral 

claimers), bastante atuantes em matéria ambiental. 

Os grupos de interesse ambientalistas apresentam-se segundo valores defendidos ou 

danos combatidos, de modo que questões brown referir-se-iam à matéria de poluição dos 

centros urbanos, questões green seriam ligadas à conservação de recursos naturais e 

questões white seriam voltadas ao “impacto de novas tecnologias”54.  

                                                            
49 LYNCH, Michael, STRETSKY, Paul, The meaning of green. Contrasting criminological perspectives, in 
Theoretical Criminology, v. 7, 2003, pp. 217-238, p. 221. 

50 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 21. 

51 BURNS, Ronald, LYNCH, Michael, STRETESKY, Paul, Environmental Law, Crime and Justice, New 
York, LFB Publishing, 2008, p. 42. 

52 WALTERS, Reece, Eco crime, in WALTERS, Reece, TALBOT, Deborah, MUNCIE, John (orgs.), Crime. 
Local and global, Cullompton, Willan Publishing, 2010pp. 173-209, p. 193. 

53 WALTERS, Reece, Eco crime, op. Cit., p. 190. 

54 WHITE, Rob, Green Criminology and the pursuit of social and ecological justice, in BEIRNE, Piers, 
South, Nigel, Issues in Green Criminology. Confronting harms against environments, humanity and other 
animals, Portland, Willan Publishing, 2007, pp 32-54, p. 44. 
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Estas organizações clamam para si a defesa dos interesses ambientais55. 

Não raro, no processo de construção das práticas “ambientalmente sustentáveis” 

recebem as ONGs donativos dos próprios poluidores56, a fim de que sustentem retórica 

favorável às intenções corporativas, legitimando práticas que seriam em princípio 

consideradas inaceitáveis do ponto de vista da preservação ambiental.  

A situação foi particularmente verificável ao longo dos anos 90, período em que 

foram constituídos moral claimers com expressivo apelo midiático, tais como World 

Resource Institute, National Audubon Society, International Conservation, Worl Wildlife 

Fund e National Wildlife Federation. 

Grande parte destes moral claimers, consideradas grandes organizações não-

governamentais ambientais, receberam doações expressivas de corporações interessadas 

em ações específicas em suas respectivas áreas de atuação, como as gigantes 

multinacionais Cargill, Chevron, Ford e Motorola.  

Para que se tenha uma ideia dos mercados econômicos em que estão inseridas as 

corporações – e o seu consequente poder de barganha - que trabalham em áreas ligadas ao 

meio-ambiente, veja-se a movimentação anual das empresas produtoras de defensivos 

agrícolas57: 

 

                                                            
55 BRAITHWAITE, John, Setting standards for restorative justice, The British Journal of Criminology, v. 
42, 2002, pp. 563-577. 

56 LYNCH, Michael J., STRETSKY, Paul B., The meaning of green. Contrasting criminological 
perspectives, in Theoretical Criminology, v. 7, 2003, pp. 217-238, p. 220 que apontam o recebimento na 
década de 1990 por “World Resources Institute, National Audubon Society, Conservation International, 
World Wildlife Fund and National Wildlife Federation” que teriam recebido donativos de “Waste 
Management, Cargill, Chevron, Dow, DuPont, Ford, Mortorola and Scott Paper” . 
 
57 A ANDEF (Associação Nacional de Defesa Vegetal) congrega players globais como Monsanto, Bayer, 
Basf, DuPont e Syngenta. Segunda a EPA, o mercado de defensivos nos EUA movimentou 7,3 bilhões de 
dólares em 2010. 
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Tabela 

Vendas de Defensivos Agrícolas no Brasil em bilhões de dólares 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4,5 4,2 3,9 5,4 7,1 6,6 7,2 8,0 

 

Fonte: Sindag (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola) 

 

Tal envolvimento teria provocado mudança de rumos não apenas no interior das 

próprias organizações, como também de partidos políticos ligados à defesa do meio-

ambiente.  

Neste passo, a Green Criminology relaciona o fato de os atores envolvidos no 

processo estarem atualmente atraídos pelo discurso ambiental com a aproximação e o 

marketing orquestrados pelas empresas na direção de grupos específicos, encorajando tais 

grupos de consumidores a enxergarem as empresas como “amigas do meio-ambiente”, 

induzindo consumidores a comprarem e pensarem “verde”. 

Para tanto teriam contribuído significativamente, ainda, organizações para 

padronização internacional de práticas, como a Organization for Standardization (ISO) – 

especificamente com a série ISO 14000 - que adotam padrão de governança estilo non 

state market driven governance (NSMD).  

As séries ISO foram inicialmente engendradas para certificar o cumprimento de 

normas socialmente aceitáveis, passando paulatinamente a contemplarem também práticas 
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ambientais. Assim, as séries ISO 14000, selo verde, dirigem-se ao meio-ambiente, 

auditando práticas em impacto ambiental, performance e estabelecimento de objetivos58.  

A Forest Stewardship Council (FSC), originada no World Wide Fund for Nature 

(WWF), inclui pluralidade de grupos ligados à exploração de madeira, grupos ambientais e 

organizações de direitos humanos, voltando-se à certificação de produtos derivados de 

florestas. Já a Marine Stewardship Council (MSC), também criada  no âmbito da WWF - 

em parceria com a multinacional Unilever - trabalha com certificação voltada à pesca59. 

A forte atuação destes organismos, com ganhos de escala internacional 

proporcionados pelos meios tecnológicos de comunicação, fez com que inclusive 

governos, principalmente em países em desenvolvimento, fossem pressionados a adotarem 

práticas ambientalmente deletérias defendidas pelas empresas em seus códigos de conduta, 

sob pena de perderem investimentos e aportes de capital e estrutura.  

Mas um dos campos de atuação mais marcantes dos moral claimers supra-citados é 

a opinião pública. Retome-se, aqui, a importância da Teoria Construtivista, essencial na 

análise dos modos de formação e influência da opinião pública, cogitando dos interesses 

defendidos pelos formadores de consciência, em especial dos órgãos midiáticos, tornando-

se a opinião pública: 

  

 “a form of science (...) a mean of political 

persuasion”, ao constituir-se enquanto método 

de mensuração de perigos e  “a means of 

social resistance”60. 

                                                            
58 LEFF, Enrique, Racionalidade Ambiental. A reapropriação social da natureza, Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2006. 

59 BRICKNELL, Samantha, Environmental Crime in Australia, Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 2010, p. 13 

60WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, op. Cit.,  p. 51. 
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Fato é que a influência das normas ambientais sobre o comportamento dos 

consumidores é relativa. A transformação significativa da ciência, crescentemente 

privatizada e politizada, tem dado ensejo a significativa mudança que sinaliza para a 

atenção dada a algumas áreas, especialmente à opinião pública e, no contexto dela, a mídia, 

como veículo de sua expressão.  

Com efeito, o “senso comum da opinião pública” termina por se transformar em 

importante locus de reivindicação, especialmente no que toca à elaboração de políticas 

públicas e ferramentas regulatórias61.  

Por outro lado, o grande reflexo das questões ambientais na opinião pública tem 

sido objeto de clamores inclusive para alterações na regulamentação da matéria. Na 

Comunidade Europeia, dados do Eurobarometers apontam que é uma das questões de 

maior clamor da população62, o que tem fomentado a criação de conceitos de grande 

relevância no processo legislativo e administrativo europeus, como o Controle de Impactos 

Ambientais (Environmental Impact Assessment) e o Controle de Impactos Tecnológicos 

(Technological Impact Assessment)63.  

A consideração dos impactos causados por novas tecnologias é fortemente sentida 

na nova legislação ambiental, conforme será analisado na presente tese. 

 

1.3 Environmental Justice 

 

                                                            
61 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, op. Cit., pp. 51-52. 

62 ALBRECHT, Hans-Jörg, The Extent of Organized Environmental Crime. A European Perspective, in 
COMTE, Françoise, KRÄMER, Ludwig (orgs.), Environmental Crime in Europe – Rules of Sanctions, 
Amsterdam, Europa Law Publishing, 2004, pp. 71-101, p. 77. 

63 Na Alemanha, o paradigma aparece sob a rubrica legislação de avaliação de riscos - 
Gesetzesfolgenabschätzung (Legislation of Risk Assessment). 
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A Green Criminology considera os processos de decisão sobre as ações nocivas ao 

Meio-Ambiente como fruto das relações entre poder, opressão e processo seletivo de 

criminalização64.  

Sinalizando a falta de eficácia da justiça ambiental65, os criminólogos partem da 

constatação de que os criminosos Green Collar são menos severamente punidos do que os 

Non-Green Collar. 

O conceito de Environmental Justice, tendo este contexto em vista, busca relacionar 

os loci em que são causados os danos ambientais – bem como as populações atingidas 

pelos danos e os déficits regulatórios enfrentados por localidades geográficas em 

desenvolvimento - com os crimes ambientais. 

Tais relações desiguais são afetas a movimentos específicos, em consonância com 

os interesses postulados, nominadamente o ecofeminismo (ecofeminism), o ecoracismo e o 

ecossocialismo (red-green ou ecomarxism), o ecologismo liberal (liberal ecology) e o 

ecologismo social (social ecology)66.  

Estes movimentos encerram, consoante se verificará, fundamental importância em 

suas áreas de atuação, seja no debate teórico que fundamentam, seja na militância prática 

que desenvolvem. 

                                                            
64WHITE, Rob, Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Portland, 
Willan Publishing, 2009, p. 105, onde se define de modo claro o objeto da Criminologia do Meio-Ambiente, 
verbis: “green criminology. When it was first coined by Michael Lynch in 1990 it was a term designed to 
harness green environmentalism and green political theories to examine environmental destruction as an 
outcome of the structure of modern capitalist production and consumption patterns. In this sense, green 
criminology has its theoretical roots embedded within the traditions of radical criminological schools of 
thought such as feminism, Marxism and social constructionism that arose as an opposition to dominate 
positivist ideologies arguing, among other things, that crime is to be found in relations of power, oppression 
and selective processes of criminalisation”. 

65 DAMMANN, Klaus, Vollzugsdefizite oder Vollzugsfehler? Juristische Risiken bei Umweltschutz- und 
Technikkonflikten, in HILLER, Petra, KRÜCKEN, Georg, Soziologische Beiträge zu Technikkontrolle und 
präventiver Umweltpolitik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, pp. 39-70. 

66 WHITE, Rob, Crimes against nature. Environmental criminology and ecological justice, Portland, Willan 
Publishing, 2008. WHITE, Rob (org.), Environmental Crime. A reader, Portland, Willan Publishing, 2009. 
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 Reunidos na Criminologia do Meio-Ambiente sob o topos Justiça Ambiental 

(Environmental Justice), eles cuidam, essencialmente, de associar situações de 

hipossuficiência a danos ambientais.  

 

ECORRACISMO 

 

No campo do racismo ambiental - um dos principais ramos, que acaba congregando 

aspectos dos outros tipos ideais - há forte questionamento da exposição de determinadas 

raças e minorias a resíduos tóxicos, especialmente no que tange à alocação de resíduos.  

A exposição não é casual, constituindo, isto sim, resultado de decisões previamente 

estabelecidas no sentido de que os resíduos sejam alocados naquelas áreas habitadas por 

populações raciais desfavorecidas econômica e politicamente67. 

Constata-se, nesta sede, que o eixo desenvolvimento/subdesenvolvimento produz 

desigualdades, sendo certo que decisões de praticar condutas desviantes lesivas ao Meio-

Ambiente terão em conta o fato de que é mais econômico danificar o Meio-Ambiente de 

comunidades mais frágeis do ponto de vista geopolítico. 

O ecorracismo analisará, então, condutas lesivas ao meio-ambiente ocorridas no 

seio de comunidades africanas, latinas, de ilhas do pacífico, ou mesmo em territórios 

indígenas situados em países desenvolvidos68.  

Há, nesta linha, evidente intento de se relacionar critérios de justiça distributiva -

ainda que em sentido negativo, oposto ao sentido aristotélico do termo, à medida que são 

                                                            
67 BURNS, Ronald, LYNCH, Michael, STRETESKY, Paul, Environmental Law, Crime and Justice, New 
York, LFB Publishing, 2008, p. 181 

68 SEIS, Mark, A Native American Criminology of Environmental Crime, in EDWARDS, Sally, EDWARDS, 
Terry, FIELDS, Charles, Environmental Crime and Criminality. Theoretical and Practical Issues, Nova 
Iorque/Londres, Garland Publishing, 1996, pp. 121-147. 
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analisados os danos ambientais distribuídos por diferentes raças - com justiça produtiva  (o 

que são e como são produzidas as distorções). 

Politicamente, a decisão produtiva é tomada a partir de estratégias adotadas nas 

matrizes das grandes corporações.  

O itinerário dos danos ambientais persegue, pois, as comunidades hipossuficientes 

de latinos, asiáticos, nativos, africanos e povos de ilhas69, não raro com retóricas 

humanitárias e benemerentes. 

Desta maneira, a produção de alimentos transgênicos no Sul da África guarda 

pouca relação com a justificativa para legitimar tal prática (a fome naquela região). Antes 

disto, há uma exploração da fome para legitimar a produção dos transgênicos em regiões 

politicamente frágeis.  

A Criminologia Ambiental vislumbra tal conduta, porquanto nociva ao meio-

ambiente e às populações diretamente afetadas, como crime, já que as empresas 

multinacionais utilizam o discurso da fome para manipular o mercado de comercialização 

de alimentos.  

Não somente grandes empresas, mas também os governos de Estados são acusados 

de, no conceito elastecido de crime da Green Criminology, perpetrarem crimes ambientais, 

especificamente no campo do food crime.  

Assim, a conduta do governo dos EUA é tida como desviante pelos teóricos da 

Green Criminology, justamente por incentivar seu capital privado a lançar mão da fome 

nos países africanos para produzir transgênicos e fazer experimentos humanos de sua 

utilização70. 

                                                            
69 LYNCH, Michael, STRETSKY, Paul, The meaning of green. Contrasting criminological perspectives, in 
Theoretical Criminology, v. 7, 2003. 

70WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 65. 
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Os países africanos têm sido, aliás, há muito tempo depósitos de resíduos perigosos, 

que ingressam facilmente no território em troca de propina. É de domínio público o 

dumping de resíduos perigosos praticado pela máfia italiana na Nigéria e no Líbano71.  

Também a utilização de aditivos químicos e herbicidas nas políticas de erradicação 

de drogas praticadas pelos EUA em países em desenvolvimento trouxe impactos 

substanciais do ponto de vista ambiental e geopolítico, não raro sob o pretexto de “prevenir 

o crime”72, especialmente na América Latina73.  

A Environmental Justice assumirá postura crítica a esta ordem de acontecimentos74, 

atribuindo os crimes ambientais a resultados do sistema econômico75, pelo que postula a 

gravidade do fato, mormente quando cogita de estruturas de raça, gênero e classe76.  

Nos EUA há relação geográfica íntima entre depósitos de resíduos perigosos e áreas 

próximas a populações negras77.  

A transferência de danos ao longo do espaço opera-se em diferentes nichos.  

Os resíduos hospitalares não serão geridos nas regiões próximas aos locais onde 

foram produzidos, mas sim em locais afastados dos centros geográficos, assim como os 
                                                            
71 Outras hipóteses também se enquadrariam na questão, como a do resíduo alemão enviado à Turquia (ou 
mesmo ao Brasil). O Brasil, conforme se noticiou nos últimos meses, tem sido destino de resíduos da 
Alemanha e do Reino Unido, sendo certo que mesmo no interior do país, sentido sudeste-nordeste do Brasil, 
há migração de resíduos hospitalares, ou mesmo de hoteis, posteriormente reaproveitados pelas populações 
carentes dos locais de destino. 

72 OLMO, Rosa del, The Ecological Impact of illicit drug cultivation and crop eradication programs in Latin 
America, in Theoretical Criminology, Vol 2(2), 1998, pp. 269-278. 

73OLMO, Rosa del, The Ecological Impact of illicit drug cultivation and crop eradication programs in latin 
america, op. Cit., p. 268. 
 
74 UNITED NATIONS, Risk and poverty in a changing climate. Invest today for a safety tomorrow, 
Manama, Green Ink, 2009. 
 
75 HAYS, Scott, ESLER, Michael, HAYS, Carol, Radical Environmentalism and Crime, in EDWARDS, 
Sally, EDWARDS, Terry, FIELDS, Charles, Environmental Crime and Criminality. Theoretical and Practical 
Issues, Nova Iorque/Londres, Garland Publishing, 1996, pp. 163-183. 

76 BURNS, Ronald, LYNCH, Michael, STRETESKY, Paul, Environmental Law, Crime and Justice, New 
York, LFB Publishing, 2008, p. 42. 

77 BURNS, Ronald, LYNCH, Michael, STRETESKY, Paul, Environmental Law, Crime and Justice, op. Cit., 
p. 41. 
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resíduos eletrônicos (e-waste), consumidos em locais de concentração de alta renda, são 

levados, após utilização, para regiões afastadas das áreas consumidoras.  

Mesmo a adoção de políticas de logística reversa, atualmente largamente adotadas 

em Políticas Nacionais para gestão de resíduos, ainda que estipulem que as empresas 

devam participar da logística de retorno do produto já utilizado, não estabelecem, em regra, 

onde eles serão posteriormente alocados, o que desfavorece o descarte - potencializando as 

chances de que este venha a ocorrer justamente nos locais mais desfavorecidos 

politicamente. 

Altamente tóxicas são também as cadeias produtivas do dietileno e polietileno, que 

não raro provocam a migração forçada de populações (produzindo refugiados ambientais – 

environmental refugees). No Equador, verificou-se que a Texaco, em suas operações de 

petróleo, causou, dos anos de 1962 a 1994, danos a cinco povos indígenas “siona, secoya, 

cofán, huaorani e kichwa”, tendo a poluição alargado-se até o Peru, no rio Napo78, 

obrigando as populações a buscarem abrigos longe de suas comunidades. 

 

ECOSSOCIALISMO 

 

A Environmental Justice compreende, além disto, como mencionado, o ecologismo 

social (ecosocial). Volta-se, neste aspecto, às violações aos direitos humanos quando de 

práticas ambientalmente deletérias, representando a interface humanitária dos estudos 

ambientais79; é também aqui marcante o trabalho com o novo tipo de refugiados, os 

refugiados ambientais. 

                                                            
78 PRIOSTE, Fernando Gallardo Vieira, HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro, Empresas 
Transnacionales en el Banco de los Acusados. Violaciones a los Derechos Humanos y las posibilidades de 
responsabilización, Curitiba, Terra de Direitos, 2010, p. 29. 

79 WHITE, Rob, Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Portland, 
Willan Publishing, 2009, p. 105. 
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O ecossocialismo milita em favor da convergência de escopos entre socialistas e 

ecologistas. Além disto, substancial é a sinalização para o agravamento do 

subdesenvolvimento, à medida que o ambiente é desgastado em países pouco 

desenvolvidos, vítimas da poluição exportada pelos industrializados.  

A militância do ecossocialimo encontra forte apelo em áreas vítimas de condutas 

lesivas, dando ensejo a ascensão de líderes que acabam por transcender seu locus de 

atuação, como Chico Mendes, no Brasil, e José Bové, na França (que acabou conhecido 

mundialmente por suas atuações por ocasião dos Fóruns Sociais Mundiais, em que, para 

protestar contra os organismos geneticamente modificados, destruiu plantações de 

transgênicos no Rio Grande do Sul)80. 

 

ECOFEMINISMO 

 

O ecofeminismo é conceito cunhado por Françoise D’Eaubonne, em 1974. A ideia 

é que a sociedade centrada no homem oprime de igual maneira a mulher e a natureza81. A 

reificação da natureza se daria do mesmo modo como acontece a apropriação social e 

exploração das mulheres82. 

                                                            
80 LÖWY, Michael, Qu´est-ce que l´ecosocialisme?, in La Gauche, 06 de fevereiro de 2005. São 
representantes do ecossocialismo Manuel Sacristan, Raymond Williams, Rudolf Bahro, André Gorz, James 
O’Connor, Barry Commoner, John Bellamy Foster, Joel Kovel, Juan Martinez Allier, Francisco Fernandez 
Buey, Jorge Riechman, Jean-Paul Déléage, Jean-Marie Harribey, Elmar Altvater, Frieder Otto Wolf. 

81 WILSON, Nanci Koser, An Ecofeminist Critique of Environmental Criminal Law,in EDWARDS, Sally, 
EDWARDS, Terry, FIELDS, Charles, Environmental Crime and Criminality. Theoretical and Practical 
Issues, Nova Iorque/Londres, Garland Publishing, 1996, pp. 147-163 

82 LEFF, Enrique, Racionalidade Ambiental. A reapropriação social da natureza, Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2006, p. 326, em que discute a falocracia. 
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A solução residiria na revolução comportamental das mulheres, revolução esta 

dirigida também à natureza, de modo a reduzir os esquemas sociais de exploração 

existentes quanto a ambas83.  

As críticas sofridas pelos teóricos de referidos modelos são inúmeras, 

concentrando-se no antropocentrismo, por um lado, e no bio e ecocentrismo por outro84. 

 

1.4 Campos de Atuação da Green Criminology 

 

De modo sintético, a Criminologia do Meio-Ambiente apresenta três campos 

principais de atuação. Em verdade, tais campos estão relacionados a pontos de divergência 

teórica da Green Criminology com as teorias que se debruçam sobre os mesmos problemas 

por ela investigados, a saber:  

Em primeiro lugar, a investigação do significado de crime ambiental, 

absolutamente elastecido e em confronto evidente com os velhos defensores do príncipio 

da legalidade e da tipicidade penal.  

A tensão aqui reside na norma positivada.  

São condutas típicas apenas aquelas previstas em lei, ou, ao revés, também as ações 

não contempladas pela norma penal posta - porém encaradas por outras instâncias das 

ciências sociais como deletérias ao Meio-Ambiente - podem ser crime85?  

                                                            
83 BURNS, Ronald, LYNCH, Michael, STRETESKY, Paul, Environmental Law, Crime and Justice, New 
York, LFB Publishing, 2008, p. 43. 

84 HALSEY, Mark, Against Green Criminology, British Journal of Criminology, n. 44, 2004, pp. 833-853. 

85 WHITE, Rob, Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, Portland, 
Willan Publishing, 2009, p. 6, 27-28. 
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Para os autores da dogmática penal, tal postura representaria das heresias a mais 

execrável, por colocar em xeque todo o sistema penal forjado em torno de categorias 

quadradas e rigidamente delimitadas. 

Em segundo lugar, a tarefa está em identificar o modo de controle social disponível 

para lidar com os danos ambientais. Aqui sobressai o gritante déficit de punibilidade que 

encontra o green collar crime quando cotejado com o non-green collar, seja ele o white-

collar crime ou o street crime.  

Tal ordem de fatores implica a descrição de instrumentos regulatórios. Como o fato 

de o sistema de controle social no plano ambiental, sendo regulado de acordo com 

instrumentos próprios do common law produz consequências de certo tipo, e o fato de ser 

regulado com ferramentas próprias de civil law traz outros desafios, absolutamente 

diversos? 

Por fim, mas não menos importante, o campo de atuação da Green Criminology 

reside em analisar como se chega à decisão de criminalizar.  

Criminalizar significa colocar o aparato de controle social a serviço da persecução e 

reparação dos danos ambientais. Portanto, se a Green Criminology propõe justamente 

flexibilizar conceitos de modo a incrementar a qualidade do controle dos desvios 

ambientais, não há situação mais evidente que a instrumentalização eficaz e a construção 

de instituições que funcionem de modo diverso das pré-existentes. 

Para tanto, analisam-se as causas e condições de chegada ao ato final 

criminalizador em termos normativos. Importante, aqui, a importância dada ao papel dos 

moral claimers - laboram ora contra, ora a favor da criminalização, conforme o matiz 

ideológico que adotam. 

Assim, a Criminologia do Meio-Ambiente ocupa-se da conceituação do crime 

ambiental, definição de seus tipos e dimensões, mas também do modo de controle social a 
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ela subjacente, especialmente no que tange à “justiça ambiental, justiça ecológica e justiça 

de espécies” 86.  

A par da metodologia advinda da Criminologia Crítica, a Criminologia do Meio-

Ambiente atrela estruturas de classe, raça e gênero aos mecanismos de controle social e, 

deste ponto, investiga a influência dos arranjos econômicos sobre as condutas lesivas ao 

Meio-Ambiente, aferindo, ainda, os efeitos do lobby de empresas transnacionais no 

processo legislativo87. 

Com efeito, as transnacionais têm realizado lobby significativo nos poderes 

executivos e legislativos de países em que atuam além de suas matrizes-sede, com vistas a 

impedir a elaboração e posterior enforcement de marcos legislativos relativos aos bens 

culturais e naturais, agrários, que relacionam direitos ambientais e direitos humanos, por 

atingir populações hipossuficientes88.  

A Environmental Justice - em suas facetas e movimentos constituidores – ao partir 

de diagnóstico da ineficácia da Justiça Ambiental convencional, bem como da baixa 

operância das instâncias tradicionais de controle ambiental, propõe, portanto, novas formas 

de se lidar com o desvio operado em matéria ambiental. 

 

1.5 Crime Organizado 

  

                                                            
86 HECKENBERG, Diane, The Global transference of toxic harms, in WHITE, Rob (org.), Global 
Environmental Harm. Criminological Perspectives, Portland, Willan Publishing, 2010, pp. 37-61, p. 39. 

87LYNCH, Michael, STRETSKY, Paul, Green Criminology in the United States, in BEIRNE, Piers, South, 
Nigel, Issues in Green Criminology. Confronting harms against environments, humanity and other animals, 
Portland, Willan Publishing, 2007, pp. 248-249. Um interessante exemplo é o caso da produção de papel. No 
decorrer da produção, pode-se decidir fazê-lo com custos menores ou maiores, poluindo ou não. Aqui, 
constata-se que a confluência entre poder político e econômico pode trazer inúmeros problemas ao Meio-
Ambiente. 

88 PRIOSTE, Fernando Gallardo Vieira, HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro, Empresas 
Transnacionales en el Banco de los Acusados. Violaciones a los Derechos Humanos y las posibilidades de 
responsabilización, Curitiba, Terra de Direitos, 2010, p. 13. 
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 O conceito de crime organizado foi recepcionado do jargão policial em sede 

doutrinária e jurisprudencial89. Há, inclusive, aportes que indicam a forma açodada e pouco 

viável do ponto de vista operacional em que se deu a apropriação conceitual.  

No campo ambiental, há inexorável relação entre economia de mercado e crime 

organizado. Com efeito, “o crime transnacional”, desde esta perspectiva, seria parte de 

economia regulada por mecanismos de oferta e procura: 

“organised crime then is related to the market 

economy. All transnational crime phenomenon 

are part of an economy which is regulated by 

demand and supply. Besides markets for illicit 

commodities (like controlled drugs, endangered 

species or protected natural resources) we find 

markets for in principle licit goods which stem 

from aquisitive crime in terms of property crime 

or subsidy/tax fraud; then, we observe markets 

for illegal risks (e.g. illegal waste disposal or 

various types of investment fraud) and markets 

for illicit services such as gambling, prostitution 

and money laundering, illegal immigration, 

transfer of restricted or controlled technology as 

well as software piracy”90.  

 

Embora em constante evolução, o conceito de crime organizado aparece na 

literatura criminológica fazendo oposição ao crime individual. 

                                                            
89 ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie. Eine Grundlegung zum Strafrecht, München, Beck Verlag, 
2010, p. 377 

 

90 ALBRECHT, Hans-Jörg, The Extent of Organized Environmental Crime. A European Perspective, op. Cit, 
p. 94. 
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O crime individual tem por predicado a ação unissubjetiva que ameaça ou tolhe 

interesses salvaguardados pela norma penal, contando com alguns tipos específicos como 

furto, roubo, homicídio e suas variantes de certo modo definíveis na extensão das perdas, 

nos tipos de violência e nos meios utilizados para consecussão.  

Já o crime organizado tem leque maior de ofendidos e, por esta razão, põe em 

xeque a segurança pública em múltiplos aspectos, envolvendo corrupção, violência e 

política. Não raro, apresenta todos os tipos isolados de crimes individuais contemplados 

nas etapas preparatórias e de execução91.  

Esta é a visão corrente, pois o crime organizado poderia ser aquilatado até mesmo 

do ponto de vista individual. Para que haja organização, evidente, não há necessidade de 

que esteja presente mais de uma pessoa. Em verdade, ela se refere à prática habitual, a 

partir de determinado nicho de oportunidade de produção de resultados ilícitos. Certo é, no 

entanto, que a visão corrente refere-se ao termo “organizado” levando em consideração o 

número de pessoas envolvidas. 

Um dos documentos mais importantes para a delimitação do número de agentes 

necessários é a Convenção de Palermo da ONU para o Controle do Crime Organizado 

Transnacional, de 2000, positivada no Brasil pelo Decreto 5.015 de 2004.  Em seu artigo 

2º, estabelece-se como sendo de três ou mais o número de pessoas, em concorrência 

material, no mesmo período de tempo. 

Para a Criminologia Ambiental, mais do que a contextualização formal do conceito, 

importam as aplicações práticas e os dados que as condutas coletivas organizadas operam 

de modo a causar desvios, até pela proporção e monta dos prejuízos envolvidos nos crimes 

ambientais.  

Para fazer face às organizações criminosas e aos potenciais danos ambientais 

causados, a tendência quanto às medidas adotadas pelos países no combate ao crime 

organizado é a harmonização legislativa.  
                                                            
91 ALBRECHT, Hans-Jörg, The Extent of Organized Environmental Crime. A European Perspective, op. Cit, 
pp. 81-82. 
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A União Europeia produziu inúmeras diretrizes com o escopo de harmonizar a 

legislação atinente ao crime organizado. Com efeito, a política interna da UE é fortemente 

marcada pelos conceitos de crime organizado e segurança interna, sendo ambos utilizados 

a título de legitimação de políticas92, conquanto sofram variações na legislação dos países-

membros. 

A Alemanha, por exemplo, no parágrafo 129 do Código Penal (Strafgesetzbuch – 

StGB) estabeleceu como número mínimo para a caracterização da organização criminosa 

dois indivíduos, em marcante divisão de trabalho, agindo com vistas a proveito ilícito, com 

planejamento de longo prazo e na busca de minimização de riscos mediante emprego de 

violência, corrupção ou outros meios ilegítimos. 

Mas, em geral, os países europeus não apresentam legislações com definições 

claras de crime organizado, sendo em regra prerrogativa dos Poderes Executivos a 

construção de políticas de combate às condutas organizadas93. 

O reflexo disto faz-se presente nos dados relativos ao Crime Organizado na 

Alemanha, organizados pela Agência Federal para Investigação da Criminalidade 

(Bundeskriminalamt), que mostram ora diminuição, ora estabilidade no número de casos: 

Crime Organizado na Alemanha 

Casos de Crime Organizado – Alemanha 

Ano 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Casos 641 776 789 787 845 841 832 816 854 787 690 

                                                            
92 ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie. Eine Grundlegung zum Strafrecht, München, Beck Verlag, 
2010, p. 382 

93 ALBRECHT, Hans-Jörg, The Extent of Organized Environmental Crime. An European Perspective, op. 
Cit, p. 82. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

637 620 650 622 602 575 579 606 

Fonte: Adaptado de BUNDESKRIMINALAMT, Organisierte Kriminalität. 

Bundeslagebild, Wiesbaden, BKA, 2010. 

 

 Em matéria comunitária, no âmbito ambiental, verifica-se que os crimes ocorrem 

justamente em casos nos quais faz-se presente a facilidade de deslocamento geográfico dos 

danos ambientais provocados: 

 

Quadro 

Distribuição do Crime Organizado em matéria ambiental na União Europeia 

Comércio de 

Depletores 

de Ozônio 

Pesca Ilegal Gestão de 

resíduos 

Tráfico de 

espécies 

Madeira Resíduos 

radioativos 

11% 1% 53% 24% 2% 2% 

Fonte: Adaptado de ALBRECHT, Hans-Jörg, The Extent of Organized Environmental Crime. A European 

Perspective, in COMTE, Françoise, KRÄMER, Ludwig (orgs.), Environmental Crime in Europe – Rules of 

Sanctions, Amsterdam, Europa Law Publishing, 2004, pp. 71-101. 
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A construção do conceito de coletivos organizados ou organizações criminosas no 

interior da Green Criminology tem sido levada a cabo com forte apelo aos modelos ideal-

típicos de Estado94.  

De fato, a forma de organização do Estado atual é apontada na doutrina 

criminológica crítica – até mesmo por seu viés metodológico - como forte incentivadora de 

desvios no campo ambiental.  Alterações econômicas seriam sentidas no campo 

criminológico, ora como estímulo, ora como desestímulo à criminalização de condutas.  

A atuação de atores potencialmente lesivos ao meio-ambiente no contexto 

globalizador, por outro lado, também desempenha papel importante. O poder das 

corporações transnacionais em causar crimes organizados ambientais foi 

significativamente incrementado pela globalização dos meios de informação e mercados95.  

Países, pressionados por grupos empresariais - potenciais investidores comercial-

financeiros - chegam a adotar práticas liberalizantes em setores delicados como o do 

comércio de madeira nativa96, ou mesmo na circulação de espécies em extinção97, na gestão 

de resíduos no plano internacional, ou em campos como o dos organismos geneticamente 

modificados - países latino-americanos, com economia em ascensão, como Brasil e o 

México, têm feito uso de medidas para favorecer a entrada, circulação e consumo dos 

transgênicos98.  

                                                            
94 BAUMOL, William, On the Increasing Role of Economic Research in Management of Resources and 
Protection of the Environment, in Annual Review of Resource Economics, v. 2, 2010, pp. 1-11. 

95 FIJNAUT, Cyrille, PAOLI, Letizia, Organised Crime in Europe. Concepts, patterns and control policies in 
the European Union and Beyond, Dordrecht, Springer, 2004.  

96 KRÄMER, Ludwig, COMTE, Françoise, Environmental Crime in Europe. Rules of Sanctions, Amsterdam, 
Europa Law Publishing, 2004. 

97 EUROPOL, EU Organised crime threat assessment, Haia, Analysis and Knowlegde, 2011. 

98 LIVERMAN, Diana, VILAS, Silvina, Neoliberalism and the Environment in Latin America, in Annual 
Review of Environmental Resource, v. 31, 2006, pp. 327–363. 
 



  62

Outro ponto delicado é a supressão de vegetação natural, inclusive espécies raras ou 

qualidades regionais, para plantio de transgênicos, que posteriormente renderão royalties 

aos investimentos externos99. 

Todas estas condutas, vistas sob o conceito elastecido de crime ambiental da 

perspectiva da Green Criminology, são puníveis100, sendo certo que o Direito Penal seria, 

neste caso, o instrumento mais viável e eficaz para evitar as condutas deletérias.  

Para a Green Criminology, o apelo a outros ramos do direito, como o penal e o 

administrativo - ou mesmo a formas de regulação que buscam incentivar a compliance dos 

regulados - mostra-se ineficaz e explica o pouco sucesso logrado na tentativa de se 

combater os danos ao Meio-Ambiente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
99 LIVERMAN, Diana, VILAS, Silvina, Neoliberalism and the Environment in Latin America, op. Cit., p. 
335. 
 
100 STRATENWERTH, Günter, Kriminalisierung bei Delikten gegen Kollektivrechtsgüter, in HEFENDEHL, 
Roland (org.), Die Rechtsgutstheorie. Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel?, 
Baden-Baden, Nomos Verlag, 2003, pp. 255-261, p. 259. 
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2. Técnicas regulatórias para crimes ambientais e Justiça Restaurativa 
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2. Técnicas regulatórias e Responsabilidade Ambiental Corporativa 
(Corporate Environmental Responsibility – CER) 

 

Os países filiados à Civil Law, conquanto realizem o controle ambiental 

principalmente a partir da adoção de mecanismos legais fundados nas categorias da 

responsabilidade administrativa, civil e penal, têm adotado - seguindo tendência iniciada 

na Common Law - critérios de auto-regulação para normatizar determinados setores da 

sociedade, o que se observa também na área ambiental101, a par da adoção de “acordos 

setoriais”102.  

Neste sentido, paradigmático o caso da União Europeia ao instituir, no âmbito da 

Comissão Europeia, consulta pública com o escopo de aferir a opinião dos cidadãos 

europeus sobre a aplicação da Smart Regulation nas mais diversas áreas da regulação 

social, incluída aí a regulação ambiental.  

A consulta, aberta à população no período compreendido entre 23.4.2010 e 

25.6.2010 teve como objetivo primordial - a par dos pareceres recebidos não apenas dos 

cidadãos, mas dos regulados em geral, empresas, organizações não-governamentais, 

demais forças da sociedade civil, e também dos países-membros - eleger prioridades para a 

implementação deste tipo de regulação, que tem como ponto diferenciador a larga margem 

que abre à auto-regulação (self regulation).  

Seria, no entanto, viável relegar ao mercado o poder auto-regulatório em termos de 

responsabilidade ambiental? Os esquemas regulatórios têm algumas variantes, ora 

atribuindo maior poder, ora atribuindo menos prerrogativas do estado ao regulado, 

conforme se buscará demonstrar na análise de cada um dos modelos. 

                                                            
101 BAUMOL, William, On the Increasing Role of Economic Research in Management of Resources and 
Protection of the Environment, Annual Review of Resource Economics, v. 2, 2010, pp. 1-11. 

102 O Ministério do Meio-Ambiente do Brasil lançou dois editais em 2012 para promover a regulação, via 
acordos setoriais, da logística reversa de embalagens de óleos automotivos e embalagens em geral. 
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Antes de adentrar cada esquema específico, é preciso perscrutar o modo como se dá 

a implementação das estratégias de regulação e autorregulação nas sociedades reguladas. 

Assim, inicialmente, a adoção de estratégias reguladoras reflete-se na paulatina 

incorporação de diretrizes de responsabilidade social103 em um primeiro momento, e 

indicativos de responsabilidade ambiental, em momento posterior.  

Nos mais variados setores da economia isto tem ocorrido. Tomem-se as instituições 

financeiras, verifica-se que têm adotado - conquanto em muitos casos apenas formalmente 

- políticas de crédito que estipulam condições sociais e, mais recentemente, políticas de 

concessão de crédito para projetos ligados ao meio-ambiente, além de incluírem a análise 

de impacto ambiental em grande parte das políticas creditícias. 

Os critérios sociais, de fato, a partir do conceito de responsabilidade social 

corporativa (Corporate Social Responsibility - CSR) antecederam a implementação do 

conceito de responsabilidade ambiental corporativa (Corporate Environmental 

Responsibility - CER).  

A CER constitui, com efeito, a dimensão ambiental da CSR104.  

Em verdade, o conceito de Corporate Social Responsibility aparece de modo 

marcante a partir da década de 1970, estando incluído em grande parte dos códigos de 

conduta das empresas a partir de então.  

A adoção de práticas sociais CSR foi espécie de resposta dada pelo mercado a 

anseios vindos da sociedade civil, sendo, muitas vezes, utilizada pelas empresas até mesmo 

como forma de atrair consumidores de setores mais críticos da sociedade105. 

Por outro lado, a adoção de práticas ambientais – atualmente sob a rubrica 

ambientalmente sustentável – seguindo os ditâmes da CSR, também teve sua 
                                                            
103 SHAMIR, Ronen, Capitalism, Governance, and Authority: The Case of Corporate Social Responsibility, 
in Annual Review of Law and Social Sciences, v. 6, 2010, p. 53.  

104 BISSCHOP, Lieselot, Corporate environmental responsibility and criminology, in Crime, Law and Social 
Change, v. 53, 2010, pp. 349-364. 

105 SHAMIR, Ronen, Capitalism, Governance, and Authority: The Case of Corporate Social Responsibility, 
in Annual Review of Law and Social Sciences, v. 6, 2010, pp. 531–553. 
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implementação dirigida a nichos específicos da sociedade, constituindo tentativa do setor 

privado de adotar políticas que se coadunassem com os novos desígnios sociais, sendo 

certo que acabam, também, por incrementar o lucro empresarial106. 

O conjunto de práticas produzirá impactos nas “estruturas, processos e 

instituições”107 das companhias, mecanismos estes que constituem a hoje famigerada 

governança corporativa (Corporate Governance).  

 As adaptações das empresas aos novos desígnios sociais e ambientais, muitas vezes 

antecipando-se às exigências e normas estatais, estão intimamente relacionadas à 

governança corporativa, o que causará também impacto nas formas regulatórias. 

As formas regulatórias aparecem sob diversas facetas: regulação responsiva, tit for 

tat, pirâmide, regulação smart, controle e comando, e até mesmo a justiça restaurativa 

(cujo teórico exponencial, John Braithwaite108, pretende ver aplicada agora também na 

esfera ambiental109). Os instrumentos de regulação ambiental têm se dividido em dois: a) 

modelos baseados no padrão “TFT - tit-for-tat enforcement strategy”, que trabalham com 

cooperação, dissuasão (deterrence) e padrões ecológicos de enforcement110; e b) padrões de 

justiça restaurativa. 

 

 
                                                            
106 BISSCHOP, Lieselot, Corporate environmental responsibility and criminology, in Crime, Law and Social 
Change, v. 53, 2010, pp. 349–364, p. 363. 
 
107 DAVIS, Gerald, New Directions in Corporate Governance,in Annual Review of Sociology, v. 31, 2005, 
pp. 143–162. 

108 O teórico tem defendido que o conceito de Justiça Restaurativa seja utilizado nas mais diversas áreas, 
notadamente na área financeira, cf. BRAITHWAITE, John, Restorative Justice for Banks through Negative 
Licensing, The British Journal of Criminology, v. 49, 2009, pp. 439-450. 

109 BRAITHWAITE, John, Setting standards for restorative justice, The British Journal of Criminology, v. 
42, 2002, pp. 563-577.  

110 SCHOLZ, John, Cooperation, Deterrence, and the Ecology of Regulatory Enforcement, Law and Society 
Review, v. 18, 2, 1984.  
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2.1 Justiça Restaurativa 

2.1.1 Construção teórica 

Ainda que a origem dos processos restaurativistas seja atribuída – muitas vezes até 

mesmo na tentativa de carrear apoio e legitimidade ao conceito – a diversas e tão díspares 

comunidades111 e povos como Navajo112, Maori113, Cree e Wagga Wagga114, ou até 

mesmo a retóricas confessionais, ou ainda a teóricos filiados à common law, especialmente 

da Oceania, foi o trabalho pioneiro do criminólogo escandinavo Nils Christie que primeiro 

abordou o tema.   

A obra seminal intitulada Conflict as Property, de Christie, publicada no 

conceituado The British Journal of Criminology em 1977, deu ensejo ao surgimento de 

Teorias Restaurativas.  

O trabalho é considerado pioneiro por identificar o fato de que o conflito social é 

em regra retirado dos seus protagonistas iniciais - autor e vítima - e resolvido por um 

terceiro, o Estado. Sinaliza-se, então, para a necessidade de devolver aos participantes 

originais o poder sobre o conflito por eles originariamente desencadeado.  

A educação e as práticas pedagógicas assumem papel fundamental na teoria 

apresentada, sendo que o autor refere-se na construção do conceito a teorias pedagógicas 

como as desenvolvidas por Paulo Freire e Ivan Illich, cujos resultados deveriam ser 

tomados em conta pelos teóricos do controle social do crime115.  

                                                            
111 ALLARD, Pierre, NORTHEY, Wayne, Christianity. The rediscovery of restorative justice, in 
JOHNSTONE, Gerry, A Restorative Justice Reader. Texts, sources, context, Portland, Willan Publishing, 
2003pp. 158-171. 

112 YAZZIE, Robert, ZION, James, Navajo restorative justice. The law of equality and justice, in 
JOHNSTONE, Gerry, A Restorative Justice Reader. Texts, sources, context, Portland, Willan Publishing, 
2003 pp. 144-152. 

113 CONSEDINE, Jim, The Maori restorative tradition, in JOHNSTONE, Gerry, A Restorative Justice 
Reader. Texts, sources, context, Portland, Willan Publishing, 2003, pp. 152-158. 

114 MOORE, D., O’CONNELL, T., Family conferencing in Wagga Wagga. A communitarian model of 
justice,in JOHNSTONE, Gerry, A Restorative Justice Reader. Texts, sources, context, Portland, Willan 
Publishing, 2003 pp. 212-225. 

115 CHRISTIE, Nils, Conflict as property, in The British Journal of Criminology, v. 17, 1977. 
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O artigo de Christie é o texto mais influente e inaugurador da tradição restaurativa - 

que posteriormente, como se verá, serviu-se de retórica utilizada por comunidades 

específicas. 

Parte-se do pressuposto de que o ponto central do Processo Penal reside na 

transformação do conflito privado (entre vítima e ofensor) em conflito público (entre o 

ofensor e o estado).  

Ocorre que, claramente, trabalha-se aqui com a ideia do sujeito individual, e não do 

ator coletivo, tal como a empresa, o estado ou outras organizações de indivíduos, sendo 

certo que a teoria, face às condições de crescimento de organizações criminosas 

proporcionada pela revolução tecnológica dos meios comunicacionais, ficou datada. 

A ciência criminológica teria contribuído para esta alienação, com teorias ligadas à 

educação e medicação compulsórias, forjando os conceitos de prevenção especial, 

altamente alienantes. A solução estaria na busca de teorias pedagógicas emancipatórias116 -  

daí o aludido apelo a Freire e Illich. 

A obra de Christie também é pioneira em outros aspectos, já que enunciava a 

necessidade de se alterar os conceitos de Índice de Desenvolvimento Humano e Produto 

Interno Bruto, para incluir necessidades sociais e ambientais, hipótese que será cuidada 

oportunamente. 

A análise quanto aos critérios orientadores da construção do conceito de 

desenvolvimento será objeto de inúmeros estudos e avaliações, sendo recentemente 

constituída comissão na França composta por dois importantes teóricos, Amartya Sen e 

Joseph Stiglitz, que postulam a inclusão de critérios ambientais na aferição das condições 

postas ao desenvolvimento dos cidadãos. 

É a partir da tradição inaugurada por Chritie, então, que a doutrina restaurativista 

passa a utilizar-se da gramática discursiva dos povos neozelandeses Maori, de nativos dos 

EUA, e também do discurso confessional de cristãos, japoneses budistas e confucianos, 

                                                            
116 CHRISTIE, Nils, Conflict as property, op. Cit., pp. 13-14 
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encontrando eco principalmente na construção teórica de autores de origem australiana e 

neozelandesa, como John Braithwaite e Howard Zehr117.  

Recentemente, o prestigiado periódico The British Journal of Criminology, ao 

selecionar os cinco artigos de maior influência das cinco últimas décadas, elegeu o artigo 

de Braithwaite, Setting Standards for Restorative Justice, como sendo o artigo de maior 

influência da década de 2000, o artigo de Christie, Conflict as Property, para a década de 

1970, ao lado do artigo de Richard Quinney, Is Criminal Behaviour Deviant Behaviour?, 

década de 1960, do artigo de Jock Young, Radical Criminology in Britain, década de 1980, 

e David Garland, The Limits of the Sovereign State, 1990. 

Assim, no campo criminológico, a Teoria Restaurativa foi, sem dúvidas, uma das 

teorias de maior envergadura da última metada do século XX, ainda que objeto de 

inúmeras críticas118. 

Atualmente a Justiça Restaurativa tem proclamado resultados em diversas áreas de 

controle social, econômico e político, sendo que sua reputação em grande parte se deve a 

projetos-piloto implementados na área da delinquência juvenil119. 

Os projetos em regra se valem de espaços comunitários para resolução de conflitos 

de violência envolvendo jovens, sendo certo que os espaços das escolas são em regra 

escolhidos, por serem simbolicamente menos hostis do que outros ambientes de controle 

social, como penitenciárias ou mesmo igrejas. 

Para John Braithwaite, as práticas restaurativistas não se restringem ao juvenil, 

podendo ser utilizadas também em outras esferas - meio-ambiente e até mesmo questões 
                                                            
117 Howard Zehr tem recebido inúmeras críticas em função de suas ligações com a religião evangélica. 
Dentre os teóricos da Justiça Restaurativa destacam-se, além dos citados, Kay Pranis, Mark Umbreit, Daniel 
Van Ness, Tony Marshall, Martin Wright, Judges Mick Brown e Fred Melrea. Dentre as organizações, 
destacam-se a Real Justice, Ted Wachtels, EUA, e a Transformative Justice Australia, sob a batuta de John 
Mcdonald and David Moore. 

118 CUNNEEN, Chris, Thinking Critically about Restorative Justice, in MCLAUGHLIN, Eugene, 
FERGUSSON, Ross, HUGHES, Gordon, WESTMARLAND, Louise, Restorative Justice. Critical Issues, 
Londres, Sage, 2003 pp. 182-195. DALY, Kathleen, Restorative Justice. The Real Story, in MCLAUGHLIN, 
Eugene, FERGUSSON, Ross, HUGHES, Gordon, WESTMARLAND, Louise, Restorative Justice. Critical 
Issues, Londres, Sage, 2003, pp. 195-215. 

119 BRAITHWAITE Crime, Shame and Reintegration, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 19. 
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financeiras120, sendo primordial a ideia de resolução pacífica e intermediada, envolvendo 

todos os envolvidos no conflito, ofensor, vítima e demais afetados socialmente pela 

violência desencadeada. 

Quadro  – Etapas Restaurativas 

 

 

 

 

 

 

  

O restaurativismo trabalha com escala piramidal de sanções, buscando-se 

primeiramente resolver o conflito com medidas mais amenas, passando pelo desestímulo, 

para, em última instância, em caso de ineficácia das medidas adotadas, passar-se a escalas 

de punição mais severas. 

Há pontos de conflito na aplicação dos modelos de Justiça Restaurativa, fortemente 

influenciada pelas tentativas de informalização da atuação do Poder Judiciário cuja gênese 

remonta à década de 1980 no âmbito penal, marcadamente através do abolicionismo e da 

criminologia confessional121. 

                                                            
120 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice for Banks through Negative Licensing, in The British Journal 
of Criminology, v. 49, 2009, pp. 439-450.  

121 ALBRECHT, Hans-Jörg, Strafzumessung und Vollstreckung bei Geldstrafen. Unter Berücksichtigung des 
Tagessatzsystems. Die Geldstrafe im System strafrechtlicher Sanktionen, Berlim, Dunker & Humblot, 1980. 
Autor faz panorama da busca por formas alternativas à pena privativa de liberdade. 

         3) Sanção penal 

  2) Responsabilidade civil 

1) Sanção administrativa        
(advertência) 

   3) Neutraliza 

  2) Desestimula 

    1)  Adverte 
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Tais medidas vêm na esteira da crise do estado de bem estar, carreando medidas 

administrativas à justiça penal122. Parte da teoria restaurativa rechaça sua filiação imediata 

aos mecanismos de informalização judicial.  

Com efeito, pondera-se para que os instrumentos de informalização sejam filiados 

aos restaurativismo, necessário faz-se que não se limite a restauração às vítimas ou 

ofensores, devendo atores econômicos, sociais, políticos – ou “a plurality of stakeholders” 

– participarem do processo123.  

John Braithwaite, o principal teórico do modelo (junto a Howard Zehr), teria unido 

o abolicionismo (especialmente em seu matiz anti-formalista, anti-estatal, com raízes na 

vitimização e na individualização de conflitos) com a criminologia confessional (da qual 

trouxe as figuras da “culpa”, do “perdão” e do “remorso”)124. 

Braithwaite é visto como dois personagens diferentes: por um lado, o criminólogo; 

por outro, o “teórico da regulação de mercado”. Em um seus escritos, tenta afastar-se deste 

paradigma, buscando mostrar que a regulação responsiva pode ser utilizada para controlar 

não apenas a violência, mas também pode avançar a outras áreas como meio-ambiente, 

saúde ou mesmo finanças125. 

 

                                                            
122 ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie. Eine Grundlegung zum Strafrecht, München, Beck Verlag, 
2010, p. 27. 

123 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. vii. 

124 MATTHEWS, Roger, Reintegrative shaming and restorative justice: reconciliation or divorce?, pp. 237-
260, in AERTSEN, Ivo, DAEMS, Tom, ROBERT, Luc, Institutionalizing Restorative Justice, Devon, Willan 
Publishing, 2006, pp. 243-247. Braithwaite teria dito que deveria ter utilizado a expressão “restorative 
shaming” ao revés de “reintegrative shaming”. 

125  BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. IX, “this book therefore attempts to correct the bifurcated image of John Braithwaite the 
criminologist and Braithwaite the scholar of business regulation. They are the same person” “my reading of 
the evidence of business regulation in this book is that responsive regulation does save lives that would 
otherwise be lost to breaches of health, environment and safety laws. My reading of the evidence of 
restorative justice is that it can reduce criminal violence and school bullying in particular, but other kinds of 
crime as well”. 
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2.1.2 Retórica restaurativista 

 

Os teóricos da Justiça Restaurativa utilizam-se, como critério legitimador do 

instrumento, de alguns discursos retóricos.  

Em primeiro lugar, sustentam que o instrumento teria a sua gênese em práticas 

aborígenes. Técnicas autóctones de resolução pacífica de conflitos, adotadas no seio de 

comunidades Maori, através do incentivo ao diálogo, representariam o modo ideal de o 

Estado restituir a resolução dos conflitos aos seus protagonistas originais. 

Por isto debatera-se Nils Christie. O conflito deveria ser devolvido aos seus 

protagonistas originais. Mas, de que forma?  

Para tanto os restaurativistas envidam esforços, a fim de traçarem formas viáveis de 

devolução dos conflitos aos protagonistas e também à comunidade por eles atingida.   

Em verdade, os críticos do restaurativismo apontam que este seria um subterfúgio 

para “privatizar disputas” e “individualizá-las”, atendendo a interesses de setores 

poderosos do ponto de vista econômico, principalmente.  

Assim, sustentam tais críticos, a apropriação de termos como “comunidade” e 

“segurança”, em verdade teria como escopo mascarar formas de dominação, servindo, 

antes, como extensão do poder de polícia. 

Com efeito, a introdução da comunidade traz por corolários os riscos de alguns 

setores interessados novamente apropriarem-se do conflito. 

Incluso, tal prática estaria relacionada à substituição de políticas de bem-estar 

social, por políticas coercitivas direcionadas à imposição de valores, produto da crise do 

modelo welfarista de Estado.  
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Em verdade, sustentam os críticos, o restaurativismo, ao introduzir formas extra-

jurídicas de solução de conflitos, beneficiaria o “white-collar”126, que apresenta poder de 

barganha ainda maior quando confrontado com situações fora da tutela jurisdicional.   

Os restaurativistas contra-apresentam - para contestar as teses expostas pelos 

críticos do modelo - cinco tipos ideais de regulação do desvio no modelo ocidental, com os 

quais pretendem sustentar que a volta de práticas restaurativas ao controle social seria 

inevitável: 

Fase Regulação do Desvio 

Estágio  

pré-estatal Práticas restaurativas predominam 

Estágio  

weak state Predomínio de penas corporais e de morte 

Estágio  

strong state Predomínio de polícia e penitenciárias 

 

Estágio  

welfare state 

Gênese de profissões terapêuticas e de 

assistência social  

 

Estágio  

contemporâneo 

Nova fase regulatória “community and 

corporate policing” (justiça restaurativa 

novamente utilizada) 

Fonte: Elaborado a partir de BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive 

Regulation, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 14-15.  

                                                            
126 MATTHEWS, Roger, Reintegrative shaming and restorative justice: reconciliation or divorce?, pp. 237-
260, in AERTSEN, Ivo, DAEMS, Tom, ROBERT, Luc, Institutionalizing Restorative Justice, Devon, Willan 
Publishing, 2006, pp. 238-239. 
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Há, pois, movimentos que passam do retributivo ao restaurativo, das práticas 

alternativas de resolução de conflitos às práticas retributivistas, das penas privativas de 

liberdade às penas alternativas. 

Embora considere-se progressista, a teoria restaurativa não vai longe como os 

abolicionistas penais, remanescendo em sua teoria a defesa de mecanismos para aumento 

de eficácia da justiça punitiva, pelo que labora em seus níveis de maior centralização 

estatal (topo da pirâmide) com dissuasão e pena privativa de liberdade127. 

À parte a distância que possui de correntes mais progressistas, há forte tendência à 

produção de efeito estigmatizador com a participação da comunidade, sendo que em alguns 

casos não se contribui para reparação das vítimas, mas antes oprime-se o ofensor penal e 

amplia as margens do controle social. 

Quanto às comunidades que anteriormente utilizavam tais instrumentos como 

controle social informal, o que a Justiça Restaurativa tem feito em suas experiências-piloto 

é a concentração  do controle no Estado, contribuindo para a “passividade” e “submissão” 

das comunidades. Nestas comunidades, que antes resolviam seus conflitos em moldes 

restaurativos, a implementação da justiça restaurativa pelo Estado é um fator de 

desagregação à comunidade. 

De todo modo, a justiça restaurativa opõe-se a práticas mais reacionárias como a 

justiça atuarial, baseada em critérios estatísticos, com técnicas judiciais padrão “three 

strikes and you are out sentencing”.  

A justiça atuarial consiste em quatro elementos: uso de probabilidade estatística 

para identificar ofensores de “alto risco”, uso destas probabilidades para sentenciar (mais 

do que olhar o próprio caso sentenciado), sentença nem retributiva nem re-habilitativa 

(mas sim incapacitante com a intenção de reduzir riscos), ênfase em números quantitativos 

mais do que em resultados qualitativos.  

                                                            
127 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. 42. 
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Curioso é a sinalização de que tanto partidos de tendência coservadora quanto 

partidos políticos ditos progressistas têm colocado em prática o atuarialismo que, ao revés 

da justiça restaurativa – a qual, como sustentado, busca devolver a resolução do desvio aos 

seus protagonistas individuais originais, autor e vítima – é altamente centralizador128. 

 

2.1.2.1 Culpa Reintegrativa (Reintegrative Shame) 

 

O modelo sancionador de controle social defendido pelo padrão restaurativista é 

particular, porquanto calcado em conteúdo a um tempo reparador para a vítima129 e 

reintegrativo para o ofensor. Da justiça retributiva, diferencia-se a justiça restaurativa pela 

pretensão quanto aos efeitos da condenação para o ofensor. Naquela, busca-se a retribuição 

do mal causado; nesta, busca-se a reparação do dano, com o consequente retorno das partes 

ao status quo ante130.   

Tal distinção encontra fundamentação na filiação confessional cristã de alguns dos 

seus teóricos131.  

Os críticos apontam a incompatilibilidade de mecanismos convencionais de 

accountability de política criminal e valores pregados pelo restaurativismo. Principalmente 

no que tange ao discurso confessional, teóricos como Howard Zehr, Van Ness, Herman 

                                                            
128 O’MALLEY, Pat, Risk and restorative justice: governing through the democratic minimization of harms, 
in AERTSEN, Ivo et. al., Institutionalizing Restorative Justice, Cullompton, Willan Publishing, 2006, pp. 
216-221. 

129 SHARPE, Susan, The idea of reparation, in JOHNSTONE, Gerry, NESS, Daniel, Handbook of 
Restorative Justice, Portland, Willan Publishing, 2007.pp. 24-41. 

130 ROCHE, Declan, Retribution and restorative justice, in JOHNSTONE, Gerry, NESS, Daniel, Handbook 
of Restorative Justice, Portland, Willan Publishing, 2007. pp. 75-91. 

131 BURNSIDE, Jonathan, Retribution and restoration in biblical texts, in JOHNSTONE, Gerry, NESS, 
Daniel, Handbook of Restorative Justice, Portland, Willan Publishing, 2007 pp. 132-149 
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Bianchi, chegam a propor que a Justiça seja “emulação do amor de Cristo”. Assim, a 

expiação da culpa passaria pelo perdão recíproco de vítima, ofensor e sociedade132. 

Com efeito, o apego ao discurso legitimador das políticas restaurativas parte do 

campo religioso e relaciona os mecanismos sancionatórios à ideia de culpa, através do 

conceito de reintegrative shame, culpa reintegrativa.  

A ideia de “culpa” é supostamente utilizada, dentre outras justificativas, para evitar 

a reincidência, tendo por escopo a reintegração do indivíduo ofensor das regras jurídicas à 

sociedade. 

Por isto mesmo, os teóricos restaurativistas defendem o alargamento do uso do 

processo de shaming, pois seria a culpa das sanções a mais efetiva133.  

Assim é que projetos-piloto ligados à Justiça Restaurativa apontam para o fato de as 

experiências de “reintegrative shame” deixarem as vítimas intimidadas, além do fato de a 

polícia, que acompanha as experiências, tornar-se instância julgadora.  Além disto, aponta-

se para grande estigmatização e marginalização dos participantes das experiências, 

principalmente os ofensores. 

Há que se ter presente, pois, o fato de que a Justiça Restaurativa desconsidera os 

efeitos deletérios da inculcação da culpa, que do ponto de vista emocional e psicológico 

podem ter consequência altamente deletéria134, sendo certo que a estigmatização é um dos 

mais graves efeitos135.  

                                                            
132 ACCOR, Annelise, Compulsory Compassion. A critique of Restorative Justice, Vancouver/Toronto, UBC 
Press, 2004 

133  BRAITHWAITE, John, Crime, Shame and Reintegration, Nova Iorque, Cambrigde University Press, 
1989. 

134 PEPINSKY, H., QUINNEY, R., Criminology as Peace-Making, Bloomington, Indiana University Press, 
1991. 

135 MATTHEWS, Roger, Reintegrative Shaming and Restorative Justice: reconciliation or divorce?, in 
AERTSEN, Ivo et. al., Institutionalizing Restorative Justice, Cullompton, Willan Publishing, 2006, pp. 241-
247, p. 244. Mike Levi 2002 aponta que há ofensores empresariais relativamente imunes à figura da shame, 
enquanto outros seriam atingidos de modo mais incisivo (Suite justice or sweet charity, in Punishment and 
Society, v. 4(2), 2002,:147-63). 
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Neste caso, ao cogitar da diferença de efeitos da culpa para os ofensores 

empresários, verifica-se que nem sempre é semelhante aos efeitos atingidos em outros 

tipos de ofensores. 

O sentimento de culpa percebido em um ofensor street é o mesmo verificado em 

um empresário que pratica um desvio de conduta no campo financeiro? É o mesmo em 

quem pratica um dano ambiental com o escopo de lucro?  

Aos críticos da estigmatização, rebatem os restaurativistas com o argumento de que 

estratégias de reintegração seriam instrumentos suficientes para evitar os efeitos nocivos. 

Por um lado inculca-se a culpa, por outro adotam-se políticas de reintegração. 

Além disto, a crítica dirige-se, de modo particular no campo ambiental, ao fato de a 

construção social do discurso ser patrocinada principalmente pelas instituições interessadas 

nas práticas “restaurativistas” – isto possibilitaria, em última análise, a própria ingerência 

privada nos processos, à medida que as empresas envolvidas, bem como outros atores 

interessados, a exemplo de seguradoras, também participariam da decisão final. 

A área da Criminologia chamada “Geografia Criminal” aponta outro dissenso 

significativo. É que as culturas em que são aplicadas as práticas restaurativistas são 

diferentes das culturas em que o discurso restaurativista foi engendrado. Embora a 

Geografia Criminal tenha se desenvolvido principalmente no campo das políticas de 

encarceramento e difusão de práticas encarceradoras, a utilização em outras áreas tem sido 

recorrente no campo teórico criminológico, sendo plenamente aplicável a questões 

ambientais136. 

                                                            
136 TONRY, Michael, The prospects for institutionalization of restorative justice initiatives in western 
countries, pp. 1-23, in AERTSEN, Ivo, DAEMS, Tom, ROBERT, Luc, Institutionalizing Restorative Justice, 
Devon, Willan Publishing, 2006, p. 2, em que aponta para a diferença cultural existente entre os EUA, com 
taxas de encarceramento em torno de 700 presos por 100000 habitantes, em contraste com os países 
escandinavos, que exibem taxas que variavam de 60 a 70 presos por 100000 habitantes. Com efeito, 
conquanto entre as décadas de 1970 a 1990 as taxas de criminalidade tenham aumentado sobremaneira no 
Ocidente, o encarceramento não cresceu proporcionalmente no período, sendo o crescimento observado após 
os anos 1990. 
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Afiguram-se, assim, aalgumas condições sociais e culturais a serem preenchidas 

para que a implementação de iniciativas de justiça restaurativa tenha resultado positivo ou 

logre maior efetividade:  

• Sociedade com cultura autóctone, dotada de tradições de resolução informal 

de litígios; 

• Tradição cultural relativamente não moralista no que tange à punição de 

ofensores; 

• Baixos níveis de politização das políticas de justiça criminal; 

• Seleção não partidária de servidores da justiça criminal; 

• Autoridade política relativamente diluída, não centralizada; 

•  Tradição modesta de rigor punitivo.  

Isto não quer dizer que onde tais características não apareçam a justiça restaurativa 

não haveria de vingar. É apenas comparativamente mais difícil que isto aconteça.  

Neste sentido, há forte paralelo entre conducing e constraining conditions, 

conceitos tomados da ciência psicológica. As conducing seriam condições que levam à 

adoção do restaurativismo, ao passo que as constraining fazem afastar da adoção, portanto 

são as condições opostas, à medida que não são naturais, mas sim resultado de 

imposição137. 

As práticas restaurativistas seriam, portanto, desaconselhadas a países com política 

criminal tradicionalmente politizada, elevado uso de encarceramento e cultura criminal 

moralizante. 

 
                                                            
137  TONRY, Michael, The prospects for institutionalization of restorative justice initiatives in western 
countries, in AERTSEN, Ivo et. al., Institutionalizing Restorative Justice, Cullompton, Willan Publishing, 
2006, pp. 1-24. 
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2.1.2.2 Regulação Responsiva (Responsive Regulation) 

 

O aparato estatal, na regulação responsiva, responde às demandas, intervindo mais 

sistematicamente ou menos, de acordo com as necessidades e feedback obtido do 

regulado138. 

Na regulação responsiva busca-se, em esquema piramidal, a adesão do destinatário 

da norma na base e, na hipótese de descumprimento ou recalcitrância, chega-se à sanção 

mais dura, a penal. 

A regulação responsiva caracteriza-se, ainda, pela intermediação entre governo e 

setor produtivo, por meio da pirâmide regulatória, que na base tem menor centralização 

estatal e no topo maior centralização, envolvendo interação e flexibilidade. Não defende 

solução ótima ou definitiva, mas apenas uma solução para um problema, dentre várias 

possíveis. 

Braithwaite proclama as vantagens dos padrões restaurativos sobre os modelos 

tradicionais de Justiça Criminal. A regulação responsiva representaria a instrumentalização 

da Justiça Restaurativa, a partir da interação com outras instituições econômicas e 

sociais139:  

 

 
                                                            
138  BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. 29 

139 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. VII, “Regulatory theory (a responsive regulatory pyramid) is advanced as more useful for preventing 
crime in a normatively acceptable way than extant criminal law jurisprudence and explanatory theory. The 
responsive regulatory approach is the framework for locating restorative justice in institutional spaces where 
it can best complement institutions of crime prevention, human and economic development, deterrence, 
incapacitation, and care and love for the land. An evidence-based approach will be complemented by the 
strengths of these other institutions and vice versa”. 
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Fonte: BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University 

Press, 2002, p. 30. 

A interação é dada nos moldes acima, sendo a resposta estatal apreciada em 

diferentes níveis; primeiramente, buscando-se a persuasão da justiça restaurativa, depois 

dissuasão e, posteriormente, incapacitação ou neutralização. 

Em síntese, a ideia de regulação responsiva aponta para a análise contextualizada 

dos casos a serem regulados. A regulação responsiva é o oposto da regulação formal: a 

regulação formal trata todos os casos de modo igual; a regulação responsiva, ao revés, 

analisa as peculiaridades de cada caso regulado. 

TOPO 

Revogação de licença 

Suspensão de licença 

Sanção penal 

Sanção civil 

Advertência 

Persuasão 

Base 
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2.1.3 Áreas de Aplicação 

 

A justiça restaurativa não estaria limitada apenas à matéria criminal.  

Com efeito, há arbitrariedade na escolha dos comportamentos regrados pelo Direito 

Penal, e a regulação seria a melhor forma de lidar com o problema. Aos restaurativistas, 

crime seria matéria de regulação como qualquer outro problema social. 

Assim, a justiça restaurativa estaria apta a regulamentar o street crime140, como o 

white collar crime141, sendo viável também no auxílio à instituição e funcionamento de 

comissões da verdade142. 

Também ao controle ambiental teria a justiça restaurativa grande utilidade, sem 

embargo da utilização da pena privativa de liberdade143: 

“There is also much to learn from the 

environmental regulator who invites 

nongovernamental organizations (NGOs) and 

citizens who are angry about a shocking case of 

pollution to sit in the circle with the corporate 

polluter – both to heal the anger and to harness it to 

drive the needed corporate transformation. Because 

restorative justice is conceived in this book as a 

                                                            
140 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Social Justice, in MCLAUGHLIN, Eugene, 
FERGUSSON, Ross, HUGHES, Gordon, WESTMARLAND, Louise, Restorative Justice. Critical Issues, 
Londres, Sage, 2003. pp. 157-164. 

141 LEVI, Michael, Suite Justice or Sweet Charity? Some explorations of shaming and incapacitating 
business fraudsters, in MCLAUGHLIN, Eugene, FERGUSSON, Ross, HUGHES, Gordon, 
WESTMARLAND, Louise, Restorative Justice. Critical Issues, Londres, Sage, 2003, pp. 148-156. 

142 LLEWELLYN, Jennifer, Truth comissions and restorative justice,in JOHNSTONE, Gerry, NESS, Daniel, 
Handbook of Restorative Justice, Portland, Willan Publishing, 2007. pp. 351-372. Verifique-se, aqui, o 
Programa “conflict transformation programme at eastern menonite university”, realizado em parceria com o 
“institute for justice and peacebuilding”. 

143 WHITE, Rob, Prosecution and sentencing in relation to environmental crime: Recent socio-legal 
developments, in Crime Law and Social Change, v. 53, 2010, pp. 365–381, pp. 374-375.  
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strategy that often works for building commitment 

to meet all our obligations, we find it relevant to 

building voluntary compliance with environmental 

obligations”144.  

 

2.1.4 Justiça Restaurativa e Informalização do Judiciário no Estado 

Contemporâneo – a ação dos Stakeholders 

 

A justiça restaurativa, como dito, remonta a práticas antigas e tradicionais, 

principalmente ligadas a grupos autóctones e relativas a sociedades “não estatais”. Parte-se 

da premissa de que também a comunidade é atingida pelo delito, devendo desempenhar 

papel no seu julgamento, assim como a vítima.  

Há, pois, a inclusão de atores como seguradoras – na qualidade de representante das 

comunidades no processo de justiça restaurativa. Apontam-se, aqui, lados negativos que o 

processo pode assumir ao delegar instrumentos de cobranças dos atores - e.g. seguradoras 

– aos ofensores.  

As seguradoras, aliás, seriam stakeholders no processo restaurativo, sendo sua 

participação facultada em muitos casos na qualidade de representante de comunidade. 

Neste passo, assumiria a justiça restaurativa caráter privatista em prejuízo da comunidade e 

coletividade145.  

O problema reside no conceito de “stakeholder”, fundamental para a teoria da 

justiça restaurativa. É que os stakeholders não se restringem apenas às vítimas ou 

ofensores, mas abrangem toda a comunidade, em seus diferentes atores, incluindo aí o 
                                                            
144 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, 2002, op. Cit., p. X. 

145 OUELLETTE, Melissa, The involvement of insurance companies in restorative processes, in ELLIOTT, 
Elizabeth, Restorative Justice. Issues, practive, evaluation, Cullompton, Willan Publishing, 2005, pp. 229-
230. 
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mercado. Depara-se, assim, com os riscos que podem advir da participação de empresas 

prejudicadas e interessadas no conflito, como financiadores ou garantidoras securitárias. 

Tais medidas vêm na esteira da crise do modelo welfarista de estado, que trouxe 

cada vez mais medidas administrativas à justiça penal146. Parte da teoria restaurativa 

rechaça sua filiação imediata aos mecanismos de informalização judicial.  

Com efeito, sustenta-se que a condição para que os instrumentos de informalização 

sejam filiados ao restaurativismo, residem não apenas na restauração das vítimas ou 

ofensores ao status quo ante, devendo, ainda, os atores econômicos, sociais, políticos – ou 

“a plurality of stakeholders” – participarem do processo147. 

A expectativa de ressarcimento a vítimas e seguradoras148 torna especialmente 

atrativa para o mercado a aplicação de mecanismos de justiça restaurativa, o que enseja 

avaliação constante e multidisciplinar por parte dos aplicadores do modelo149.  

Fato é que os últimos desenvolvimentos teóricos apontam para intenção de 

expandir a atuação dos mecanismos de restauração a normas reguladoras do setor 

corporativo, incluindo aí o meio-ambiente. 

 

 

 

                                                            
146 ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie. Eine Grundlegung zum Strafrecht, München, Beck Verlag, 
2010, p. 27. 

147 BRAITHWAITE, John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. vii. 

148 OUELETTE, Melissa, The involvement of insurance companies in restorative processes, in ELLIOT, 
Elizabeth, GORDON, Robert, New directions in restorative justice, Devon, Willan Publishing, 2005 , pp. 
228-245. 

149 ZEHR, Howard, Evalution and restorative justice principles, in ELLIOT, Elizabeth, GORDON, Robert, 
New directions in restorative justice, Devon, Willan Publishing, 2005, pp. 296-298. 
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2.2 Smart Regulation 

 

Outro instrumento regulatório em matéria de Meio-Ambiente é a Smart Regulation, 

que compreende não apenas formas de controle direto, no sentido do comando e controle, 

mas também formas flexíveis, criativas e inovadoras de controle social, que poderiam ser 

aplicadas seja para particulares, seja para governos e terceiros envolvidos.  

A regulação smart ou inteligente é espécie de autorregulação e mesmo de regulação 

compartilhada (self-regulation ou co-regulation), utilizando tanto interesses comerciais 

quanto interesses de organizações não-governamentais, o que promoveria formas mais 

efetivas de regulação ambiental, ante os déficits regulatórios normalmente apresentados.  

Tal estratégia lograria retornos positivos, como o fato de encorajar third parties a 

exemplo de empresas e organizações não governamentais a adotarem mecanismos de 

adesão aos comandos estatais (compliance). Traria custos mais baixos, além de aumentar a 

compliance das empresas com as regras legais já existentes, a partir de esquema win-win150. 

Os esquemas win-win são práticas de sanção positiva adotadas pelos órgãos 

reguladores com o escopo de incentivar condutas; em última análise, para fomentar 

compliance normativa. Uma vez que o regulado cumpra o cronograma estabelecido pelo 

regulador, ganha bônus na forma de incentivos estatais. 

A recente consulta pública realizada pela Comissão Europeia apontou que o setor 

privado apoia fortemente a Smart Regulation. 

 

 

                                                            
 

150 GUNNINGHAM, Neil, SINCLAIR, Darren, Designing Smart Regulation, Oxford, Clarendon Press, 1998. 
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2.3 Command and Control 

 

A regulação em matéria ambiental também tem se pautado pela utilização de 

técnicas denominadas “command and control”.  

A ideia é vincular o regulado ao cumprimento de standards mínimos - ou, em 

outros termos, técnicas, tecnologias ou “comandos” padronizados, sem os quais as 

empresas seriam penalizadas (“control”)151.  

A fórmula do instrumento é:  

“comply (“command”) ou be penalised ( “control”)”.  

Assim, na hipótese de o regulado agir contributivamente para com o regulador, 

adquire ele a faculdade de exercer a sanção positiva; e, no caso de recalcitrância e 

descumprimento de exigências, o regulado recebe sanção punitiva, sendo, portanto, 

penalizado.  

Tem-se aqui experiência de co-regulação (co-regulation) moderada152. Embora os 

poderes delegados sejam rigidamente controlados, há certa margem para que o regulado 

possa exibir a compliance e obter a sanção positiva. 

O command and control foi por muito tempo objeto de elogios - principalmente por 

sua propalada efetividade no que tange à redução da poluição da água e do ar; mas também 

foi objeto de críticas, principalmente por economistas, por inibir a inovação e por 

apresentar custos altos e inflexibilidade.  

                                                            
151 O Programa de Controle do Desmatamento da Amazônia foi pautado, segundo Stephen Schwartzman, 
integrante da ONG Environmental Defense Fund, que teria introduzido Chico Mendes e Marina Silva no 
movimento ambientalista, pela utilização de técnicas de “comando e controle”. Neste sentido, cf. ANGELO, 
Claudio, Guru de Chico Mendes critica lei florestal, in Folha de São Paulo, 16.06.2011. 

152 GUNNINGHAM, Neil, Beyond Compliance: Next Generation Environmental Regulation, Canberra, 
Australian Institute of Criminology, 2002. 
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A Agência para Proteção Ambiental estadunidense, EPA (Environmental 

Protection  Agency), adotou o instrumento por décadas, flexibilizando-o recentemente para 

contemplar outras formas, como smart regulation.  

O estímulo à compliance ambiental da EPA, desde a sua criação na década de 1970, 

obedece aos seguintes critérios, quanto à análise de probabilidade de o regulado vir a 

cometer condutas desviantes em matéria ambiental: 

 

CARACTERÍSTICA MAIOR 

PROBABILIDADE 

MENOR 

PROBABILIDADE 

Performance econômica Baixa Alta 

Tamanho Grande Pequena/média 

Crescimento Crescendo ou declinando Estável 

Tipos de indústrias Óleo Outras 

Redes Muitas Nenhuma 

Envolvimento político Alto Baixo 

Envolvimento em 

políticas 

Alto Baixo 

Produção tóxica Sem efeito Sem efeito 

Programas voluntários Envolvida Não envolvida 

Doação para esforços de 

“conservação” 

Doa Não doa/doa pouco 

Fonte : WOLF, Brian, Organized Environmental Crime, op. Cit., p. 60153 

 

                                                            
153 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 60. 
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 Estudos práticos demonstraram, ainda, que as decisões de praticar crimes 

ambientais ou adotar, em outro extremo, políticas de compliance corporativo, obedecem ao 

esquema: 

 

PRECURSORES 

 

DECISÕES 

 

RESULTADOS 

Motivo (lucros) – custos e 

benefícios 

Escolha (decisões 

estratégicas) 

Crime corporativo  

Oportunidade (associações 

diferenciais) – fatores 

normativos 

O mesmo acima Corporate compliance 

Fonte : WOLF, Brian, Organized Environmental Crime, op. Cit., p. 56154 

 

Sinaliza-se, ainda, para variáveis dependentes, como penas e sanções e variáveis 

independentes, como tamanho financeiro da empresa para a compliance (lucro, eficiência e 

liquidez): 

 

 

                                                            
154 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 56 
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Variáveis independentes  

Tamanho Patrimônio de firma em dado ano 

Lucratividade Faturamento líquido dividido pelo 
patrimônio 

Eficiência Vendas divididas por patrimônio 

Liquidez Capital de giro dividido por patrimônio 

Crescimento Porcentagem anual de crescimento de 
vendas 

Emissões tóxicas Materiais tóxicos emitidos 

Soft money contributions Doação feita a partidos políticos em ciclos 
de dois anos 

Trabalho Patrimônio total dividido pelo número de 
empregados 

Voluntariado Participação compliance no programa da 
EPA 

Fonte : WOLF, Brian, Organized Environmental Crime, op. Cit., p. 80155 

 

                                                            
155 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 80. 
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Variáveis dependentes  

Violações Violações sérias resultantes em pena 

formal 

Sanção Taxa ou outra medida punitiva em 

hipótese de violação 

 

Muitas das novas regras de regulação ambiental têm se dividido conforme se cuide 

de grandes empresas ou pequenas e médias empresas156. Recentemente, a EPA multou 

grandes companhias que aproveitavam sua credibilidade e atuação ab initio lícita para 

causarem danos significativos ao meio-ambiente157: 

 

• 2004 Wal-Mart recebe multa por violar Clean Water Act 

• 2004 Tyco International recebe multa por despejar materiais tóxicos em 

águas de New England 

• 2005 DuPont recebe multa de 16,5 milhões de dólares por fraudar 

documentos que mostravam poluição de água potável com produtos 

químicos utilizados para produzir Teflon 

• 2007 British Petroil recebe multa por violar Clean Water Act 

 

                                                            
156 GUNNINGHAM, Neil, Beyond Compliance: Next Generation Environmental Regulation, Australian 
Institute of Criminology, Canberra, 2002. 

157 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 3. 
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2.3.1 Tit for Tat 

 

O Tit for Tat (TFT), representa esquema regulador em que o órgão encarregado e a 

empresa sujeita à fiscalização cooperam, de modo que haverá complacência administrativa, 

desde que no ato anterior o regulado tenha cumprido as regras às quais encontrava-se 

submetido158. 

É, pois, esquema de compliance em que o regulador cooperará com as empresas 

que tenham sido colaborativas no seu histórico relacional com a agência, ao passo que 

adotará sanções mais severas com aquelas que não tiverem agido da mesma forma, 

eventualmente circunscrevendo a normatização vigente. 

Em princípio, tem estilo semelhante ao command and control, dele se diferenciando 

pela qualidade da delegação de controle realizada pelo órgão regulador, bem como pelo 

acompanhamento feito ao longo da regulação. 

É que, à medida que a regulação se desenvolve, o regulado – tendo apresentado 

comportamento positivo às exigências do regulador, portanto preenchendo as condições de 

compliance – passa a ter maior discricionariedade quanto aos poderes delegados, o que 

justifica a flexibilização na rigidez do controle.  

O regulado não contará necessariamente com sanção positiva - como sói ocorrer no 

command and control - mas sim terá alargada suas margens de discricionariedade. 

Especialmente, o tit-for-tat é aplicado em serviços públicos de saneamento básico, 

em que a relação regulador-regulado acontece em lapso temporal de médio e longo prazo, 

ensejando que as partes se conheçam ao longo da regulação.  

                                                            
158 SCHOLZ, John, Cooperation, Deterrence, and the Ecology of Regulatory Enforcement, Law and Society 
Review, v. 18, 2, 1984. 
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Já para outras matérias, em que a relação principal acaba por se performar em 

período curto de tempo, ou ao menos o ato administrativo é concretizado em função de 

atividades de baixo risco - como licenciamento ambiental de baixo impacto - são 

recomendadas outras formas regulatórias, não necessariamente no esquema tit-for-tat ou 

command and control, mas sim formas mais responsivas de regulação, que como analisado 

no tópico da responsividade da justiça restaurativa, atendem melhor casos com maior grau 

de especificidade, que fogem aos padrões hodiernos de conflito. 

 

2.4 Técnicas regulatórias e compliance 

 

O objetivo comum das políticas regulatórias examinadas é a obtenção de 

compliance159 do regulado, ainda que, muitas vezes - no campo do Meio-Ambiente - a 

constante que vigore seja a da non-compliance das empresas com relação às normas 

ambientais160.  

De fato, como os custos para implementação de estratégias de governança 

corporativa em matéria de compliance 161 são muito altos, elevando os custos de transação 

das empresas, o que se observa, ainda que algumas vezes em pequeno grau, é o fenômeno 

oposto por parte do regulado, ou seja, a non-compliance, hipótese em que o regulado deixa 

de contribuir para as políticas de incentivo do regulador, não preenche os requisitos para 

gozar de suas sanções positivas ou mesmo não labora no sentido de obter ganhos 

relacionais substantivos na política de responsividade. 

                                                            
 

159 GUNNINGHAM, Neil, Beyond Compliance: Next Generation Environmental Regulation, Canberra, 
Australian Institute of Criminology, 2002. 

160 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
Lewiston/Queenston/Lampeter, The Edwin Mellen Press, 2009. 

161 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 5. 
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Particularmente no âmbito penal, apresentam-se cada vez mais sobressalentes 

iniciativas do Estado de, em determinados campos penais, delegar aos particulares 

estratégias de autocomposição de conflitos, seja pela adoção de normas penais em branco, 

seja pela administrativização, seja pela adoção de sanções não-privativas de liberdade.  

Isto se mostra de modo mais evidente nos white-collar crimes, até pela indução do 

lobby legislativo. 

Os próprios atores regulados fazem gestões junto aos órgãos encarregados da 

produção normativa para pleitear a delegação de poderes relativos ao controle ambiental. 

Assim ocorreu, como dito, na consulta pública realizada pela União Europeia para aferir a 

opinião da comunidade quanto à adoção de formas mais flexíveis de regulação. 

Assim, ganham relevo estratégias de regulação que enfatizam formas reparatórias 

cíveis ou administrativas. 

 Há forte apelo, especialmente nos países civil law para que, ao invés do direito 

penal, sejam adotadas normas de direito civil ou administrativo, ou mesmo mecanismos 

regulatórios mais flexíveis, padrão Smart Regulation, sendo certo que as empresas 

interessadas muitas vezes patrocinam a construção teórica realizada em favor de um ou 

outro modelo.  

Verificar-se-á, assim, na análise da construção teórica do Interventionsrecht, novo 

ramo do direito situado entre o penal e o administrativo, mas sem as sanções típicas 

daquele, que a Escola de Frankfurt (do Direito Penal) recebeu grandes aportes financeiros 

da Frankfurter Börse, justamente com o escopo de conferir subsídio teórico às iniciativas 

de descriminalização de condutas afetas ao ambiente corporativo. 

Especialmente utilizado na tentativa de obtenção de compliance é o 

estabelecimento de códigos de ética ou códigos de conduta no seio das empresas reguladas, 

no intuito de uniformizar padrões de conduta às empresas. 

Isto ocorre de modo significativo nas parcerias público-privadas, com substancial  

delegação de capacidade normativa às third-parties - empresas ou outras corporações ou 
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organizações interessadas no processo regulatório - para regulamentarem em paralelo ao 

governo, fomentando, assim a promoção de instrumentos de compliance162.  

Constata-se, pois, grande alteração na relação Estado-sociedade civil, a partir da 

criação de novos centros de controle que acabam por pautar a interação.  

As políticas de compliance aparecem sempre acompanhadas de políticas de 

enforcement163.  

É o enforcement, ou a tentativa de efetivar a aplicação normativa, que  ensejará a 

regulação positiva. O conceito de enforcement, no campo da regulação ambiental, 

experimentará alterações ao longo do tempo. 

Com efeito, a transição de modelo de enforcement tradicional, em que sobressai o 

controle realizado pelo aparato estatal, para esquema em que a efetivação se torna 

tributária não mais de sanções punitivas - mas sim de incentivos market-based - não é feita 

sem que haja alteração significativa na qualidade da regulação. 

Opera-se transformação da razão legislativa, que passará a cogitar dos motivos do 

não aproveitamento das sanções positivas de compliance fomentadas pelo Estado. Agora, 

cuida-se da análise da aprovação ou reprovação da política de compliance adotada.  

Terão sido as políticas de incentivo incondizentes com a matéria regulada? Terá o 

regulado deixado de aproveitar as sanções positivas e incentivos pelo fato de eles serem 

pouco atrativos? 

Anteriormente, a análise do não enforcement passava pelos motivos da violação 

normativa. Por que teria havido violação à norma? Seriam as sanções punitivas 

                                                            
162 GUNNINGHAM, Neil, Beyond Compliance: Next Generation Environmental Regulation, Canberra, 
Australian Institute of Criminology, 2002, p. 6. 

163 EDWARDS, Sally, Environmental Criminal Enforcement. Efforts by the States, in EDWARDS, Sally, 
EDWARDS, Terry, FIELDS, Charles, Environmental Crime and Criminality. Theoretical and Practical 
Issues, Nova Iorque/Londres, Garland Publishing, 1996, pp. 205-245. 
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inadequadas? Seriam as sanções penais muito débeis e por isto incapazes de provocarem 

temor quanto ao enforcement?  

A alteração é muito mais qualitativa do que quantitativa.  

Não se cogita mais do grau de punibilidade, mas sim de motivos para a não adoção 

ou não aproveitamento de estímulos e incentivos promovidos pelo Estado. 

Neste sentido, a estadunidense EPA (Environmental Protection Agency) apresenta 

políticas de redução dos mecanismos sancionadores aos regulados que praticam delação 

premiada ou cumprem regras voluntariamente164.  

Há, nesta sede, a combinação de elementos de sanção com elementos de 

compliance, sem embargo da presença até mesmo de instrumentos originariamente penais. 

Os mecanismos de self-policing fomentam condutas do regulado para que reporte 

os próprios desvios civis, administrativos ou penais para o Estado165. Uma vez mais 

verifica-se que o foco é desviado, portanto, da análise da violação normativa para a análise 

do non-compliance166. 

A partir da década de 1990, até mesmo fóruns de discussões jurídicas passam a 

defender a adoção de políticas de compliance. Assim, a Associação Internacional para o 

Direito Penal, uma das mais reputadas e globalizadas organizações na área do Direito 

Penal e da Criminologia, adota as resoluções de seu XV Congresso, ocorrido no Rio de 

Janeiro, de 4 a 10 de Setembro de 1994, sinalizando para a necessidade de adoção de 

políticas de estímulo à compliance167, sem embargo da responsabilização criminal168. 

                                                            
164 STRETESKY, Paul, Corporate Self-Policing and The Environment, in Criminology, v. 44(3), 2006, pp. 
671-672, p. 671.  

165 STRETESKY, Paul, Corporate Self-Policing and The Environment, in Criminology, v. 44(3), 2006, pp. 
671-672, p. 672. 

166 STRETESKY, Paul, Corporate Self-Policing and The Environment, in Criminology, v. 44(3), 2006, pp. 
671-672, p. 672. 

167 Seção I, 5. To ensure the observance of the Principle of Sustainable Development and the Precautionary 
Principle, States must have available a wide range of compliance measures including compliance incentives, 
enforceable compliance agreements, licensing and regulatory powers, and sanctions for failure to observe 
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Compliance representa, em síntese, a “conformidade com a lei”, que pode ser 

alcançada pela via do estímulo, do enforcement e da aplicação de penalidades 

(sentencing)169. A UNEP (United Nations Environmental Programme) define compliance 

como  

 

“all relevant laws, regulations, policies, and other 

measures and initiatives, that contracting parties adopt 

and/or take to meet obligations under a multilateral 

environment agreement”,  

 

condenando, por certo, os déficits de implementação de programas nos países 

subdesenvolvidos. 

O estímulo pode ser alcançado por via de comunicação eficiente, publicidade, 

interação com o regulado, criação e estabelecimento de códigos de conduta. 

É a tentativa do regulador de atrair o regulado a fim de contribuir para a 

implementação efetiva das políticas do setor regulado. Verifica-se não mais a ida do 

particular ao público, mas do público ao particular. É o Estado que buscará o agente 

privado, que buscará dar ampla publicidade das sanções positivas adotadas, dos incentivos 

estabelecidos, aproximando-se, para tanto, do regulado. 

                                                                                                                                                                                    
established standards. In appropriate cases, criminal law might be seen as providing cost-effective measures 
to ensure the protection of the environment. 

168 Seção IV, 23. Core crimes against the environment affecting more than one national jurisdiction or 
affecting the global commons outside any national jurisdiction should be recognized as international crimes 
under multilateral conventions. 28. In order to facilitate the prosecution of international crimes, in particular 
crimes against the global commons, the jurisdiction of the international court proposed by the International 
Law Commission and currently being considered by the General Assembly of the United Nations should 
include crimes against the global commons. 

169 WHITE, Rob, Prosecution and sentencing in relation to environmental crime: Recent socio-legal 
developments, in Crime Law and Social Change, v. 53, 2010, pp. 365–381, p. 368. 
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Os modelos ecológicos de enforcement abarcam estratégias como: 

• apego a padrões de certificação ambiental de atividades,  

• fomento à comercialização de emissões de CO2,  

• programas conjuntos de redução da poluição e respectiva responsabilização 

dos poluidores,  

• auditorias ambientais voluntárias,  

• campanhas educativas,  

• tentativas de implementação de compliance. 

O enforcement é perseguido por: inspeções periódicas ao regulado, investigação 

sistemática e advertências. 

Aqui o Estado se servirá de meios de accountability das políticas adotadas. Embora 

o conceito de accountability em princípio tenha sido forjado justamente para verificar a 

atuação de órgãos da administração pública, neste caso, como a administração pública 

delega prerrogativas que em princípio seriam suas, nada mais natural que passe ela a ser 

agente fiscalizador e investigativo da lisura das políticas praticadas pelos regulados, agora 

no controle. 

Já os mecanismos de sentencing compreendem: recomposição e prevenção, 

pagamento de danos, custas e compensação, penalidades e obrigatoriedade na participação 

em programas de educação ambiental170. 

Naturalmente, cuida-se da terceira etapa do processo, em que, verificado eventual 

inadimplemento de obrigações, buscará o órgão regulador recompor a situação original, 

                                                            
170 WHITE, Rob, Prosecution and sentencing in relation to environmental crime: Recent socio-legal 
developments, in Crime Law and Social Change, v. 53, 2010, pp. 365–381, pp. 374-375.  
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mediante a reparação de danos causados, ganhando especial relevo aqui a questão 

pedagógica, no campo da regulação ambiental, da educação.  

São incentivados mecanismos que promovam a conscientização quanto aos 

problemas ambientais e sua condição deletéria ao próprio regulado, buscando dissuadi-lo 

de reincidir em práticas ambientalmente nocivas. 

Tais mecanismos, em seu conjunto, constituem as técnicas de Avalição de Impacto 

Ambiental - “environmental impact assessment” e “environmental impact statements” - 

que passam a ser adotadas em tratados e convenções internacionais171.  

Há consenso na literatura no sentido de que as melhores técnicas regulatórias são 

aquelas que logram combinar a um tempo cooperação e dissuasão.  

Sinaliza-se que em arenas de enforcement há duas estratégias: 1) dissuasão 

(deterrence), que busca compliance através da sanção máxima de regras violadas 

(enforcement tradicional); 2) cooperação, que almeja enforcement seletivo ou flexível, 

adaptado a circunstâncias particulares - cuida-se mais de persuadir do que coagir 

(enfocerment moderno); 3) compliance voluntária pelas empresas reguladas, que relaciona 

as duas anteriores (enforcement futuro)172. 

Em escala transnacional, as práticas regulatórias apresentam consequência nem 

sempre desejada.  

É que as multinacionais que não veem a compliance favorável a si, dirigem suas 

plantas produtivas a locais em que haja maior tolerância, como relatado em matéria de 

Environmental Justice173, o que dá ensejo à poluição de áreas em situação de pobreza e 

miséria, áreas de guetos ou comunidades desfavorecidas política e economicamente. 

                                                            
171 GIMPEL, Jeff, The Risk Assessment and Cost Benefit Act of 1995: Regulatory Reform and the Legislation 
of Science, Journal of Legislation, Notre Dame Law School, v. 23, 1997, pp. 61-91, p. 65. 

172 SCHOLZ, John, Cooperation, Deterrence and the Ecology of Regulatory Enforcement, Law & Society 
Review, v. 18, n. 2, 1984, pp. 179-224. 

173 CASS, Valerie, Toxic Tragedy. Illegal Hazardous Waste dumping in Mexico, in EDWARDS, Sally, 
EDWARDS, Terry, FIELDS, Charles, Environmental Crime and Criminality. Theoretical and Practical 
Issues, Nova Iorque/Londres, Garland Publishing, 1996, pp. 99-121, p. 115. 
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O problema central da criminalidade ambiental transnacional reside na constatação 

de que os danos ambientais não são causados nos locais de produção de bens, ou nos locais 

de consumo174. Mais do que isto, as sanções ambientais, ao serem tomadas enquanto custos 

do “doing business” 175, estão sujeitas a sopesamento dos atores envolvidos em desvios ao 

Meio-Ambiente. 

Desta forma, correntes como a environmental justice, ao unir militantes em torno de 

causas minoritárias na defesa ambiental, combatem práticas em contextos nacionais e 

internacionais176, apontando, por certo, o concerto de indústria e governo na alocação de 

resíduos em áreas ocupadas por minorias177. 

Mesmo organismos multilaterias, como o Banco Mundial, têm, incluso, sido 

acusados de financiarem políticas que conduziram a genocídios (ao financiarem a 

produção de alimentos transgênicos, a pretexto de combater a fome na África), conflitos 

étnicos e incremento da desigualdade entre ricos e pobres, assim como danos ambientais e 

destruição de comunidades vulneráveis178.  

A par desta discussão, é possível questionar a relação entre o modelo atual de 

Estado e os danos causados em prejuízo do meio-ambiente. Fator significativo é que as 

multinacionais ligadas à produção de transgênicos estão suplantando vegetação natural 
                                                            
174WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter, 2009, p. 14.  Os valores gastos apenas com Meio-
Ambiente na União Europeia têm girado em torno de 2% do PIB, na casa de 170 bilhões de Euros ao início 
da década de 2000. 

175 WOLF, Brian, Organized Environmental Crime. An analysis of Corporate Noncompliance with the Law, 
op. Cit., 2009, p. 2. 

176 BROOK, Daniel, Environmental genocide: native Americans and toxic waste, in WHITE, Rob (ed), 
Environmental Crime. A reader, Portland, Willan Publishing, 2009 pp. 392-393. 

177 BROOK, Daniel, Environmental genocide: native Americans and toxic waste, in WHITE, Rob (ed), 
Environmental Crime. A reader, Portland, Willan Publishing, 2009 pp. 392-393. 

178 FRIEDRICHS, David, FRIEDRICHS, Jessica, The World Bank and crimes of globalization: a case study, 
in WHITE, Rob (ed), Environmental Crime. A reader, Portland, Willan Publishing, 2009, pp. 131-150, p. 
140. 
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para plantar organismos geneticamente modificados em áreas desfavorecidas sob o ponto 

de vista político, econômico e social179. 

O problema do papel da ciência no debate sobre as transformações climáticas passa 

a ser encarado, a partir da perspectiva da environmental justice, enquanto problema de 

decisão política180. 

A tentativa de redução de custos de transação em termos ambientais encontra óbice 

no enforcement legislativo, sinalizando-se para o fato de que a profissionalização dos 

quadros das agências encarregadas da aplicação das leis ambientais é feita com este 

escopo181. 

As cifras relacionadas a práticas desviantes afeitas ao green, como ao white-collar 

crime, dão a dimensão da importância a ser atribuída a eles. O FBI aponta que os prejuízos 

advindos de street crime são da ordem de 10 a 13,5 bilhões anuais, ao passo que apenas 

uma das categorias de white collar - a categoria corporate crime - chegaria a 231 bilhões 

anuais182. Apenas a Exxon teria causado prejuízo da ordem de 125 milhões de dólares, com 

o vazamento de 11 milhões de galões de óleo cru, que poluiu 700 milhas da costa do 

Alaska e causou danos ambientais em prejuízo dos habitantes nativos daquela região. 

Com o ocaso das formas convencionais de salvaguarda do meio-ambiente, ligadas 

principalmente a critérios de responsabilização no âmbito jurídico, as formas regulatórias 

começam a ser repensadas, sendo certo que as estratégias de regulação adotadas nos países 

de civil law aproximam-se cada vez mais do common law. 

                                                            
179 LIVERMAN, Diana, VILAS, Silvina, Neoliberalism and the Environment in Latin America, Annual 
Review of Environmental Resource, v. 31, 2006, pp. 327–363. 

180 ENGELS, Anita, WEINGART, Peter, Die Politisierung des Klimas. Zur Entstehung Von anthropogenem 
Klimawandel als politischem Handlungsfeld, in HILLER, Petra, KRÜCKEN, Georg, Soziologische Beiträge 
zu Technikkontrolle und präventiver Umweltpolitik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, pp. 90-116. 

181 ALBRECHT, Hans-Jörg, The Extent of Organized Environmental Crime. A European Perspective, in 
COMTE, Françoise, KRÄMER, Ludwig (orgs.), Environmental Crime in Europe – Rules of Sanctions, 
Amsterdam, Europa Law Publishing, 2004, pp. 71-101, p. 94 

182 Conforme consta do FBI Uniform Crime Reports. 
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3. Construção da Dogmática da Responsabilidade Penal Ambiental 

 Se nos modelos common law prevalecem as formas de regulação183 e, por outro 

lado, iniciativas como a Green Criminology, que pugnam pela falência do modelo, nos 

sistemas civil law há a primazia de modelos legais calcados em diferenciação de 

responsabilidade.  

              Sistema 

Característica 

 

Civil Law 

 

Common Law 

Princípio orientador Princípio da primazia da Lei 

sobre as demais fontes de 

direito 

Princípio do Stare Decisis 

Organização Normativa Codificação Não-Codificação 

Fonte Lei  Precedente (jurisprudência)  

Zona de influência Países romano-germânicos 

(influência da Europa 

Continental) 

Países anglo-saxônicos 

(influência da Europa 

Insular) 

Mecanismo 

sancionatório ambiental 

fomentado 

Punição Win-win  

                                                            
183 FINE, Toni, O Uso do Precedente e o papel do Princípio do Stare Decisis no Sistema Legal 

Norte-Americano, mimeo, p. 1. O apego ao princípio do Stare Decisis, segundo o qual as decisões 

judiciais serão tomadas em consonância com os julgamentos precedentes, estimula a confiança da população 

no Judiciário, à medida em que precedentes são sempre revisitados nas decisões futuras. 
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A única margem de manobra que se encontra é a da diferenciação normativa em 

ramos do direito – ou se adota a responsabilização penal, ou a civil, ou a tributária, ou a 

administrativa, ou mesmo a articulação entre políticas setoriais e políticas ambientais.  

 A normatização é realizada, neste sistema, no interior dos diferentes ramos 

jurídicos – em regra civil, administrativo ou penal - tendo por centro o conceito de 

responsabilidade. É este o critério que pautará todas as estratégias de normatização, em 

regra com a adoção de sanções punitivas (ao revés de sanções positivas como acontecia 

nos tipos ideias anteriormente apresentados). 

O conceito de reponsabilidade forjou-se socialmente a partir de laços 

comunicativos, não ensejando graves disputas quanto ao nível de importância que assume 

na comunicação jurídica.  

A importância vem à tona na análise de pertinência de emprestar significado 

jurídico a fatos sociais, regulamentando-se - uma vez definido o empréstimo jurídico - por 

um dos instrumentos disponíveis no sistema, pelo que se varia, então, a responsabilidade 

nos diferentes ramos do direito. 

O conteúdo encerrado pelo conceito revela a distribuição de competências, deveres 

e obrigações entre os atores sociais e o Estado. A distribuição é consolidada em princípios 

e regras de conduta. 

Assume, então, grande relevo na dinâmica de construção conceitual o elemento 

indicativo das diferenças sociais envolvidas no processo regulamentador, sendo certo que 

neste nível serão contempladas diferenças sociais e - principalmente - culturais184. De fato, 

                                                            
184 Cf., neste ponto, NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, Pagamento por Serviços Ambientais. Sustentabilidade 
e disciplina jurídica, São Paulo, Atlas, 2012, p. 52. Ao tratar da categoria dos serviços ambientais, aponta 
que “esquemas envolvendo remuneração por serviços ambientais raramente se dão em mercados maduros e – 
já se apontou – têm objetivos complexos e dependem, muitas vezes, de estruturas regulatórias nacionais ou 
estrangeiras para serem induzidos ou então da atuação de intermediários não governamentais”. Ainda, 
HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoria de la imputación en 
Derecho Penal, Tirant lo Blanch Alternativa, Valencia, 1999, p. 159.  
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serão estes os níveis específicos que indicarão a diferenciaça a determinar o ramo do 

direito que melhor se coadunará com o aspecto regulado.  

Enfim, o papel da comunicação ganhará relevo na delimitação do nível de 

responsabilidade, sendo os deveres e obrigações estabelecidos a partir de estruturas 

normativas comunicacionais a indicarem aos destinatários os comandos a serem cumpridos 

e obedecidos185.  

O conceito é forjado tendo em vista principalmente correntes realistas das ciências 

sociais, por oposição às correntes construtivistas, conforme examinado, principalmente no 

Capítulo 1.  

Desta forma, as comunicações aludidas serão tomadas como dados objetivos da 

realidade, a partir dos quais serão estabelecidas elementares típicas sem a possibilidade de 

flexibilizações, como permitiriam os modelos regulatórios do common law. 

Neste contexto, as intervenções na esfera do Meio-Ambiente tornam pública a 

tematização do debate em torno do conceito de responsabilidade, à medida que o princípio 

da responsabilidade atribuiria à geração presente “o dever de zelar pelas futuras gerações”. 

Assim, a juridificação da proteção do Meio-Ambiente outro escopo não teria senão o de 

controlar riscos e imputar prejuízos. 

 Na civil como na common law, o escopo é o mesmo – a regulação ambiental com 

vistas à preservação da integridade dos recursos naturais.  

No entanto, é no modus operandi que as diferenças se evidenciam.  

Nos dois casos serão analisados os White Collar Crimes, porém sob perspectivas 

absolutamente diversas. 

 Se no modelo regulatório do direito comum analisam-se os crimes de colarinho sob 

a perspectiva principalmente das construções sociais realizadas a partir dos instrumentos 

                                                            
185 GÜNTHER, Klaus, Responsabilização na Sociedade Civil, in Revista Novos Estudos, Cebrap, São Paulo, 
no. 63, julho de 2002, pp. 105-118, pp. 105-106.  
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encarregados do controle social, no modelo continental tem-se a análise voltada aos 

protagonistas do desvio, especificamente ao ofensor (ou criminoso, como declinado neste 

modelo).  

 O conceito de responsabilidade sugere que o ofensor seria o centro do conflito, 

sendo a sua responsabilização o meio mais eficaz de se atingir os pretendidos objetivos de 

manutenção da integridade dos bens jurídicos tutelados. 

 Ao revés, no common law há multiplicidade de meios regulatórios, que buscam 

identificar a apropriação do conflito por parte do Estado, o isolamento da vítima e da 

sociedade afetada e a necessidade de se levar o conflito de volta ao seu seio originário. 

 O direito continental considera, em abstração própria das ciências realistas, que o 

desvio obedece à lógica do ofensor, sendo que, uma vez neutralizado este, estaria resolvido 

o problema. 

 Como visto, a gênese do conceito white-collar crime sintetiza a ideia de que os 

desvios de conduta não se limitam às esferas marginais da sociedade.  

Não há dúvidas de que a tese foi robusta ao lograr a denúncia de imunidade dos 

poderosos em relação aos aparatos de controle social penal, no momento em que foi 

concebida186, principalmente ao apontar a cumplicidade existente entre economia, política e 

justiça; nada obstante, ela se revela, atualmente, incapaz de dar sentido científico à 

criminalidade econômica que se desenrola em forma reticular, a par do incremento das 

trocas tecnológicas de informações. 

 A Criminologia Construtivista lança, no que tange ao debate sobre a atualidade das 

teses de Sutherland sobre o colarinho branco, algumas dúvidas cruciais.  

Ora, se a tese foi elaborada tendo em seu epicentro o conceito de indivíduo, ao 

situar também o ofensor dito poderoso no rol de prováveis desviantes, seria razoável supor 

                                                            
186 E. H. SUTHERLAND promoveu suas primeiras formulações nos artigos White-collar criminality, in 
American Sociological Review, Nova York, 1940, v. 5, pp. 1-12, e Is ‘white-collar crime’ crime?, in 
American Sociological Review, Nova York, v. 10, 1945, pp. 132-139. Após, publicou White-collar crime, 
New Haven, Yale University Press, 1948. 
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que a solução para regulamentar de maneira eficiente os crimes econômicos residiria na 

simples responsabilização dos indivíduos que se encontrassem nesta situação. No entanto, 

esta solução não foi, quando testada, bem sucedida.  

Por vezes, a responsabilidade penal exibiu debilidades quando das tentativas de 

enforcement normativo. 

Assim, as perguntas passam à manutenção da higidez do bem jurídico tutelado e à 

viabilidade de se punir determinados ofensores de bens jurídicos determinados ou difusos.  

Até que ponto o direito penal econômico é ferramenta eficaz à proteção dos bens 

jurídicos? Até que ponto a atual configuração da dogmática penal apresenta funcionalidade 

para os fins pretendidos? É viável manter a dogmática centrada na neutralização do ofensor 

individual? 

O que se verifica, então, é a mudança de rumos experimentada pela ciência 

criminológica, que apresenta evolução paradigmática significativa ao transcender do 

realismo (modelo objetivista)187 ao construtivismo (paradigma subjetivista), em 

consonância com os avanços de paradigmas sociológicos.  

A ênfase até então situada na figura do ofensor passa para o desvio, o que 

possibilita que o crime seja encarado não mais como dado da realidade, mas sim enquanto 

construção levada a cabo pelos órgãos componentes do aparato de controle penal.  

O foco desvia-se, a par deste novo paradigma, do ofensor antes visto como o 

“criminoso nato lombrosiano” para o conceito de crime construído pelas instituições 

penais. 

 Nota-se, assim, que as teorias anteriormente indisputáveis das ciências 

criminológicas como a associação diferencial, a anomia e a psicologia da aprendizagem 

                                                            
187 ACOSTA, Fernando, PIRES, Álvaro Pena, Constructivisme versus realisme - Quelques reflexions sur les 
notions de crime, deviance et situations problematiques, in Politique, Police et Justice au bord du futur, 
CARTUYVELS, Yves, DIGNEFFE, Françoise, PIRES, Álvaro, ROBERT, Philippe (orgs.), L`Harmattan, 
Paris-Montréal, 1997, pp. 21-44. 
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social – todas elas centradas no ofensor individual - perdem força, não logrando alcançar 

os novos desvios econômicos ocorridos na modernidade.  

O mesmo se pode dizer com relação às teorias que buscavam explicação 

estritamente calcada na figura do agente econômico e sua racionalidade tendente à 

maximização de benefícios188. 

É o ocaso do modelo situado no papel desempenhado pelo ofensor poderoso 

(SUTHERLAND), bem como do ofensor que encarava a maximização dos lucros como 

dado decisivo ao cometimento do desvio (BECKER) – a falência da complementação 

teórica BECKER-SUTHERLAND.   

O ofensor, autor dos desvios em sede penal, perde, definitivamente, o papel central 

que desempenhava no Direito Penal Econômico189.  

 O primeiro passo, então, seria fazer avançar o conceito de responsabilidade, 

cogitando não mais apenas da responsabilidade individual, mas agora também da 

responsabilidade coletiva. 

As teorias individualistas, por centrarem-se no sujeito - e mais do que isto no 

sujeito individual - desconsiderando formas coletivas de atuação e desvio, estariam cegas 

aos problemas sociais, daí advindo em grande parte os seus déficits de enforcement. 

 

3.1.1 A nova conformação do conceito de responsabilidade 
                                                            
188 BECKER, Gary S., Crime and Punishment: An Economic Approach, in The Journal of Political Economy, 
vol. 76, no. 2, 1968, pp. 169-217.  

189 ALBRECHT, Hans-Jörg, Investigaciones sobre criminalidad económica en Europa: conceptos y 
comprobaciones empíricas, in Modernas Tendencias en La Ciencia del Derecho Penal y en la Criminología, 
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2000, pp. 278-279, constata que “las 
comprobaciones sobre la persona y el perfil social del autor de delitos economicos que em otros tiempos se 
entendían como susceptibles de generalización no ofrecen realmente más que conocimientos banales que no 
acarrean la comprensión y el esclarecimiento de la criminalidad económica. Lo mismo vale para datos 
relativos a formación, el status professional y la vida comercial, la pertenecia a una clase social y a los 
antecedentes penales de los autores de delitos económicos. En una contemplación global, en el análisis de las 
condiciones de formación de la criminalidad económica la persona del autor del delito pasa a un segundo 
plano detrás de estructuras normativas, sociales, económicas y organizativas”. 
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As condutas dos agentes que praticam desvios ofensivos ao Meio-Ambiente em 

escala transnacional são dotadas de elevada organização, sendo que o seu poder de agir 

decorre em grande medida das redes de contatos formadas transfronteiriçamente.  

O fato de as categorias centrais da dogmática penal – notadamente as noções de 

culpa e conduta - serem centradas no conceito de sujeito individual coloca, à evidência, 

óbices ao controle penal, porquanto as novas condutas em matéria penal econômica sejam 

provenientes de ações calculadas de forma organizada por plêiades de agentes, auxiliados 

pelas vantagens do agir coletivo190. 

A revolução tecnológica dos meios de comunicação incrementou as relações 

humanas, que passaram a se dar em tempo on-line, por oposição ao tempo diferido em que 

se processam os conflitos jurídicos191. 

Para além disto, os delitos ambientais estão, hoje, inexoravelmente relacionados à 

responsabilidade penal dos entes coletivos, sejam estes entes organizações atuando às 

margens da lei, sejam empresas licitamente constituídas.  

O fato de os indivíduos constituírem-se em coletividades traz ao Direito Penal o 

desafio de lidar com o poder econômico e com a dificuldade de tipificar condutas e 

estabelecer imputações com vistas a deliberar sobre a responsabilização, que acaba por se 

diluir nas cadeias produtivas. 

Aqui, notável a diferenciação levada a cabo no Direito Insular, que separou de 

modo claro organizações ab initio lícitas, que se utilizam de sua situação de legalidade 

para com o Estado para praticarem desvios, das organizações ilícitas e mesmo das 

organizações lícitas no sentido exato do termo. 
                                                            
190 BACIGALUPO, Silvina, La crisis de la filosofia del sujeto individual y el problema del sujeto del 
derecho penal, in Cuadernos de Política Criminal, no. 67, Madrid, EDERSA, 1999, pp. 11-36, p. 12. Cf., 
ainda, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura del Carmen. Bases para un modelo de imputacion de Responsabilidad 
Penal a las Personas Jurídicas. Madrid, Editorial Aranzadi, 2000, p. 24, sustenta que o “sistema penal de 
responsabilidad individual, tal y cual ha sido concebido hasta ahora, no es un instrumento idóneo para dar 
respuestas a a las demandas de prevenir la criminalidad cometida por entes colectivos”. 

191 FARIA, José Eduardo, O Direito na Economia Globalizada, São Paulo, Malheiros, 2002. 
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Fato é que em termos de construção dogmática, a responsabilidade coletiva 

encontra obstáculos na aferição dos responsáveis pela conduta, porquanto a dogmática 

penal, forjada para lidar com condutas individuais, estabeleça critérios rígidos de 

imputabilidade, tornando em muitos casos impossível chegar à responsabilização dos 

níveis de onde partiram as ordens decisórias192. 

Ainda que seja feita tentativa de contemplar condutas coletivas modernas, 

lançando-se mãos de recursos abstratos como a famigerada teoria do domínio do fato - que 

busca analisar dentro das organizações os graus de responsabilidade dos múltiplos agentes 

que gravitam em torno das condutas desviantes - a rigidez do próprio sistema inviabiliza, 

no campo prático, a responsabilização. 

Tome-se o princípio da legalidade, e sua corolária tipicidade penal, verifica-se que 

a teoria do domínio do fato, embora interessante, perde absolutamente sua aplicação 

prática, pois as condutas têm de estar absolutamente descritas nas elementares típicas, 

inviabilizando qualquer diferença de grau que poderia ser cogitada a par da aludida 

promissora teoria.  

As repercussões aparecem também quando se cogita das funções do sancionamento 

penal, que se afere, em última análise, quando do estabelecimento legislativo das penas dos 

tipos penais, bem como da dosimetria em sede judicial. 

O apego a conceitos que abrem pouca margem a flexões, matizados pela rigidez e 

fechamento operacional termina por trazer óbices instransponíveis, ou mesmo por 

inviabilizar a persecução e execução penal.  

Ação, função da pena e culpabilidade são camisas de força, contidas em 

elementares típicas rígidas, que impedem qualquer iniciativa de regulação no campo 

ambiental, a menos que flexibilizadas, como proposto por algumas correntes do common 

law, como a green criminology.  

                                                            
192 HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoria de la imputación em 
Derecho Penal, op. Cit., pp. 180-181 
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Ora, há aí uma incompatibilidade substancial. A green criminology postula a 

criminalização de condutas, ao passo que a teoria da responsabilidade caminha cada vez 

mais em direção à descriminalização, dos crimes ambientais como de outros crimes de 

colarinho. Além disto, a green criminology sustenta a flexibilização das rígidas categorias 

gravitantes em torno do conceito de crime, ao passo que a teoria da responsabilidade 

debate-se justamente pela conservação de princípios como a tipicidade penal. 

A questão não se cinge ao plano jurídico, constituindo, antes, elemento social, à 

medida que analisa a transformação das relações sociais, antes calcadas em padrões 

individuais ou interindividuais, que passam a ser coletivas ou intercoletivas, a partir de 

sujeitos coletivos reticulares. 

A ótica do sujeito individual encontra-se datada, também, em sede de construção 

subjetiva no plano filosófico, porquanto as últimas aproximações com relação a este tema 

considerem o sujeito já em suas manifestações coletivas193.  

É verdade que no paradigma de Estado Liberal, que forjou garantias claras e 

delimitadas, o Direito Penal teve funcionamento fundamental, protegendo o indivíduo 

contra os desmandos estatais. No entanto, este sistema começa a exibir suas fragilidades já 

no advento do Estado Welfarista, em que a proteção necessária ao indivíduo deixa de ser 

apenas aquela voltada às liberdades individuais básicas, passando a outras garantias 

necessárias como os direitos sociais e direitos ambientais. Ora, como promover a efetiva 

proteção destes direitos? 

Tipo de  
                   Estado   
Característica 

 
LIBERAL 

 
SOCIAL 

 
PÓS-SOCIAL 

Tensão política 
 

Igualdade VS. 
Liberdade 

Liberalismo VS. 
socialismo 

Globalização VS. 
Localização 

Tensão social Ordem VS. 
Revolução 

Revolução VS. 
Reforma 

Desformalização 
VS. Relegalização 

Tipos de conflito Interindividual Interclassista interorganizacional 

Fonte: FARIA, José Eduardo, O Direito na Economia Globalizada, São Paulo, Malheiros, 2002, p. 179. 

                                                            
193 DOMINGUES, José Maurício, Teorias Sociológicas no Século XX, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
2003. 
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Por haver sido forjado principalmente no plano dos poderes executivos, o Estado 

Welfarista não trouxe como corolário um sistema claro de proteção de direitos, como 

ocorria no Estado Liberal, com a figura do Habeas Corpus. Ora, o indivíduo que no Estado 

Liberal tem a sua liberdade tolhida tem um instrumento claro para buscar do Estado a 

tutela da sua faculdade.  

E no Estado Welfarista? Goza o indivíduo de instrumentos claros e delimitados 

para buscar tutelar direitos ambientais? É verdade que foram criados instrumentos para 

buscar esta garantia, como as Ações Civis Públicas ou mesmo o Mandado de Injunção, ou 

as Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade por Omissão. Estes três instrumentos 

processuais, no entanto, estão distantes dos indivíduos, não podendo ser manejados por 

quem não tenha capacidade postulatória, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com o 

Habeas Corpus. 

 

 Estado Liberal Estado Social Estado 

Contemporâeno 

Construção de 

mecanismos 

Legislativo Executivo Corporate 

Governance 

Políticas Penais Legislativo - Executivo 

 

Adentra-se, então, o campo do modelo de produção do Estado contemporâneo: 
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Tipo de  

                Estado   

Característica 

 

LIBERAL 

 

SOCIAL 

 

PÓS-SOCIAL 

Concepção de 

sociedade 

Indivíduos livres Classes sociais Organizações 

complexas 

Ator prevalecente Partido Sindicato 

 

Empresas, bancos, 

entidades de classe, 

sindicatos, etc 

Eixo de poder Equilíbrio entre 

poderes 

Executivo Mercado 

Valor 

democrático 

fundamental 

Certeza Equidade Subjetividade 

Equilíbrio 

jurídico político 

Equilíbrio formal Equilíbrio 

substantivo 

Equilíbrio funcional 

Fonte: FARIA, José Eduardo, O Direito na Economia Globalizada, São Paulo, Malheiros, 2002, pp. 178-

179. 

Com efeito, as consequências imprevisíveis trazidas pelo incremento tecnológico da 

produção de bens e capitais provocarão sensíveis alterações nas práticas e relações 

humanas, trazendo, naturalmente, consequências às estruturas imputacionais194.  

A alteração nas relações direito-tempo e direito-espaço evidencia-se principalmente 

à luz da ação agora reticular, que de modo sobressalente no campo ambiental 
                                                            
194 BECK, Ulrich, D´Une Théorie Critique de la Société vers la Théorie D´Une Autocritique Sociale, in 
Déviance et Société, 1994, vol. 18, no. 3, pp. 333-344, p. 337. 
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potencializará a probabilidade de danos, já que os desvios acabam dissolvidos na 

intrincada rede de decisão e ação em que são praticados. 

Aponta-se, pois, para a necessidade de redefinição de regras195 tendentes à busca de 

maior afinidade entre responsabilização e aplicação normativa.  

Importante, ainda, que as relações estado-sociedade civil contemplem as novas 

formas de delegação de responsabilidade aos indivíduos, sendo certo que o Estado tem 

delegado cada vez mais atividades das quais tinha em princípio o monopólio.  

Para tanto, imprescindível a consideração de que as decisões tomadas em matéria 

ambiental têm a conformidade alterada pela intensidade de trocas proporcionada pela 

tecnologia comunicacional. 

Aqui retoma-se o cerne da discussão atual em matéria penal.  

É que os conceitos de responsabilidade, culpabilidade e ação teriam sido forjados 

para o sujeito individual e as novas condutas, principalmente os desvios de conduta em 

matéria ambiental, trazem consigo o sujeito coletivo no papel de protagonista196.  

É da decisão - seja ela individual ou coletiva - que surgem os danos ou potenciais 

danos, a serem evitados de igual maneirea em matéria ambiental, pois conjulgando-se o 

direito penal com o ambiental tem-se a marcante presença dos princípios da prevenção e da 

precaução, dogmas ambientais que estão para o direito ambiental como a tipicidade está 

para o penal. 

Como cogitar-se de responsabilização efetiva em sistema que foi forjado para 

responder a condutas individuais? Ou bem se flexibiliza, tendo em vista viéses 

criminalizadores como pretendem, por exemplo, os teóricos da Green Criminology ou se 

descriminaliza, como pretendem os autores da Escola de Frankfurt do Direito Penal. 

                                                            
195 BECK, Ulrich, D´Une Théorie Critique de la Société vers la Théorie D´Une Autocritique Sociale, op. Cit., 
pp. 333-344, p. 338.  

196 ALBRECHT, Hans-Jörg, Environmental Crime in Europe, op. Cit., p. 76. 
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 As diferentes estratégias são objeto de discussão dos tópicos seguintes. 

 

3.1.2 Teorias dogmáticas da Responsabilidade 

 

Como visto, o conceito de pessoa humana orientou a construção dogmática do 

Direito Penal.  

Articuladas no contexto do Estado Liberal, as garantias foram forjadas para alijar o 

arbítrio estatal, assegurando ao cidadão a salvaguarda legal de sua liberdade. O sistema de 

sanções haveria, pois, de ser altamente individualizado, considerando-se cada ofensor e as 

particularidades do desvio. 

A ideia de autor da conduta desviante pauta substancialmente a discussão da 

doutrina penal, adquirindo diferentes matizes197. As categorias penais foram forjadas 

através deste foco. Assim, a rigor – ao longo da evolução da dogmática penal - 

permanecem as mesmas categorias, alterando-se o grau de importância a elas atribuído, ora 

enfatizando-se a culpabilidade, ora a ação, ora o papel do autor198. 

A teoria penal divide-se, pois, em torno de soluções que ressaltam que o Direito 

Penal seria ferramente inapropriada, à medida que forjado para atender a sujeitos 

individuais (autores que defendem a criação de novos ramos do Direito – 

Interventionsrecht – ou mesmo regulamentação por instâncias civis e administrativas, 

autores preocupados com a neutralização dos potenciais ofensores e autores defensores da 

higidez do sistema penal)199.  

                                                            
197 SCHÜNEMANN, Bernd, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen 
Strafrechtswissenschaft, in Goltdammer´s Archiv für Strafrecht, no. 5, 1995, pp. 201-229, pp. 201-203. 

198 SCHÜNEMANN, Bernd, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen 
Strafrechtswissenschaft, op. cit.,  pp. 201-229, p. 202.  

199 DOLCINI, Emilio, MARINUCCI, Giorgio, Diritto Penale ‘Minimo’ e Nuove Forme di Criminalità, in 
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 3, Luglio-Settembre 1999, pp. 802-820, p. 809. 
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Para os autores que defendem a criação de novos ramos do Direito para tratar da 

questão ambiental, ou mesmo a adoção de esferas jurídicas extrapenais, em verdade o 

interesse coletivo no meio-ambiente não seria um bem jurídico, mas sim uma função a ser 

preservada, de modo que qualquer ramo jurídico, não apenas o penal, poderia encarregar-

se de sua preservação.  

Em outro viés, os teóricos voltados ao funcionalismo em matéria penal ambiental 

sustentam que a neutralização dos praticantes de desvios em matéria ambiental seria o 

instrumento mais viável, sendo o penal o ramo do direito mais adequado para aperfeiçoar 

tal ato200. 

Por fim, parte da dogmática penal pauta-se pela higidez das categorias penais na 

salvaguarda do bem-jurídico meio-ambiente. 

   

3.1.2.1 Teorias Individualistas – Interventionsrecht e Velocidades 

 

Parte dos teóricos que analisam, em matéria penal, a questão ambiental, apontam ou 

para a criação de novos ramos no direito – extrapenais - para a tutela ambiental, ou mesmo 

para a adoção de níveis de responsabilização diferenciados dentro do próprio direito penal, 

ou ainda para a adoção de outros ramos jurídicos já existentes. 

Assim sucede com os teóricos da Escola de Frankfurt do Direito Penal, composta 

por doutrinadores reunidos em torno do Institut für Sozialforschung da Universidade de 

Frankfurt, que postulam a criação de um novo ramo do direito, que se chamaria Direito de 

Intervenção (Interventionsrecht).  

Para eles, as categoria penais de inspiração liberal não seriam aptas a socorrerem os 

novos tipos de conduta próprios dos Estados Sociais e Pós-Sociais, principalmente as 

                                                            
200 SCHÜNEMANN, Bernd, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen 
Strafrechtswissenschaft, in Goltdammer´s Archiv für Strafrecht, no. 5, 1995, pp. 201-229, pp. 202-203. 
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condutas relativas a white-collar e também aos crimes ambientais201, ainda que, para estes 

autores, o Direito Penal continue a ser útil ao tratamento dos ditos street crimes202. 

O Interventionsrecht seria conformado, pois, com categorias emprestadas do 

Direito Administrativo e do Direito Penal, exceto no que tange às penas privativas de 

liberdade, que seriam evitadas203.  

Para os frankfurtianos este novo ramo do direito deveria ser mais preventivo do que 

repressivo204.  

Estes teóricos criticam a utilização do Direito Penal a condutas coletivas, 

sustentando que tal uso seria exagerado, colocando o Direito Penal na vanguarda da 

proteção de todos os bens205.  

A teoria frankfurtiana para o Direito Penal claramente restringe o Direito Penal à 

salvaguarda de bens jurídicos atrelados ao Estado Liberal. Isto porque, ao colocar as 

garantias penais como sendo atinentes estritamente ao sujeito individual, esta teoria nega 

vigência ao Direito Penal tendente a garantir bens jurídicos dos Estados Social e Pós-

Social. 

Pela proposta de Frankfurt, as condutas desviantes em matéria ambiental deveriam 

ou bem serem relegadas à categoria de ilícito administrativo ou então serem objeto do 

novel ramo jurídico, o Interventionsrecht. 

                                                            
201 PRITTWITZ, Cornelius, Strafrecht und Risiko – Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und 
Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1993, pp. 255-260. 
BUERGO, Blanca Mendoza. El Derecho Penal en la Sociedad del Riesgo. Madrid, Civitas, 2001. 

202 PRITTWITZ, Cornelius, Strafrecht und Risiko – Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und 
Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1993, p. 308. 

203 HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoria de la imputación em 
Derecho Penal, op. Cit., p. 182. 

204 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004,  pp. 
130-131. 

205 LÜDERSSEN, Klaus, El derecho penal entre el funcionalismo y el pensamiento vinculado a los 
princípios “europeus tradicionales”. O: Adiós al Derecho Penal “Europeo tradicional”?, in Cuadernos 
Doctrina y Jurisprudencia Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, s/d, p. 81. 
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 O núcleo duro da teoria individualista atrela, pois, pessoa a bem jurídico, excluindo 

por via de consequência os bens jurídicos coletivos ou supra-individuais do âmbito da 

proteção penal, à medida que a pessoa objeto da intervenção penal deveria se restringir ao 

sujeito individual206. 

As críticas ao modelo surgem fundamentalmente neste ponto207, tendente à 

descriminalização (Entkriminalisierung) de condutas coletivas.  

Certo é, no entanto, que a teoria tem conquistado adeptos, tendo servido de 

inspiração para grande parte dos caminhos da europeização do direito penal ambiental 

alemão e sua administrativização, tendo influenciado ainda, em matéria de direito 

comparado, as diretrizes de harmonização jurídica da União Europeia208. 

 

Expansão e Velocidades 

 

Semelhante à teoria de Frankfurt é a teoria espanhola de setorialização do Direito 

Penal, mediante a criação de níveis diferentes para tratar condutas conforme se cuide de 

street crime ou white-collar crime209. 

A crítica espanhola dirige-se à falta de eficácia do Direito Penal quando se cuida de 

condutas relativas ao White-collar ou desvios em matéria ambiental210. A criação de 

                                                            
206 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 134. 

207 SCHÜNEMANN, Bernd, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen 
Strafrechtswissenschaft, op. Cit., pp. 210-217. 

208 HEGER, Martin, Die Europäisierung des deutschen Umweltstrafrechts, Berlin, Siebeck, 2008. pp. 32-34 

209 SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales, Madrid, Civitas, 2001, p. 18. 

210 SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales, op. Cit, pp. 47-48. 
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setores no interior da norma penal se prestaria justamente a tratar com maior efetividade a 

salvaguarda de bens supra-individuais211.  

Neste sentido, um setor do Direito Penal ficaria encarregado das condutas próprias 

do chamado Direito Penal Clássico-Liberal, ocupando-se basicamente do street 

crime,crimes sem maior “complexidade” ao passo que o outro setor212 ocupar-se-ia do 

white-collar, evitando lançar mão da pena privativa de liberdade - preferindo, antes, 

sanções próximas do direito administrativo213. 

 

Direito Penal Mínimo 

 

A retórica dos defensores do Direito Penal Mínimo é construída no sentido de 

restringir a tutela penal somente a aspectos individuais214, o que alijaria, em princípio, a 

tutela ambiental penal.  

As condutas tendentes a afetar interesses supra-individuais, bens jurídicos 

coletivos, como o são os interesses ambientais, não se coadunariam com a dogmática 

penal, já que as garantias penais referem-se tão-somente ao sujeito individual215. 

Mantido o Direito Penal para a tutela de bens coletivos, sustentam os minimalistas 

que não se deveriam aplicar penas privativas de liberdade216, mas tão-somente restritivas de 

direitos, no que se sugere postura minimalista, mas não abolicionista217.  

                                                            
211 SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales,op. Cit.,pp. 124-127. 

212DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 133 

213DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, op. Cit., p. 134 

214 DOLCINI, Emilio, MARINUCCI, Giorgio, Diritto Penale ‘Minimo’ e Nuove Forme di Criminalità, op. 
Cit., pp. 809-810. 

215 FERRAJOLI, Luigi, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma, Laterza, 1996, p. 417. 

216 FERRAJOLI, Luigi, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, op. Cit., p. 481.  
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Os críticos do minimalismo apontam para o excesso de condescendência justamente 

para aqueles que em princípio eram objeto dos teóricos minimalistas218, ou seja, os White-

collar, ou, no caso ambiental, os Green collar219. Isto quando os minimalistas 

pretenderiam, justamente, combater os baixos níveis de enforcement do aparato punitivo 

penal no que tange aos desvios praticados pelos indivíduos em situação de privilégio 

político ou econômico220. 

 

3.1.2.2 Funcionalistas 

  

As teorias funcionalistas gravitam em torno do conceito de sujeito individual221.  

É a partir dele que serão extraídos os fins da pena, sendo certo que, para os 

funcionalistas, a sanção se voltará inexoravelmente à neutralização do ofensor desviante 

dos bens jurídicos tutelados. 

 Certo é, ainda, que a teoria funcionalista encontra graus que variam de acordo com 

as categorias privilegiadas pelos teóricos funcionalistas, em seus diferentes matizes, em 

geral baseando-se ora na prevenção especial222 (teóricos de viés em princípio mais 

                                                                                                                                                                                    
217 CHRISTIE, Nils, Una Sensata Cantidad de Delito, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2005, pp. 127-128. 
RUGGIERO, Vincenzo. Delitos de los Débiles y de los Poderosos. Ejercicios de anticriminologia, Buenos 
Aires, Ad Hoc, 2005, pp. 18-27. Em Criminologia, o Direito Penal Mínimo é encarado por suas posturas 
centristas, ao passo que os abolicionistas pugnam pela extinção completa das penas privativas de liberdade.  

218 FERRAJOLI, Luigi, Criminalità e Globalizzazione, in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 42, 
2003, pp. 79-91, p. 87. 

219 DOLCINI, Emilio, MARINUCCI, Giorgio, Diritto Penale ‘Minimo’ e Nuove Forme di Criminalità, op. 
Cit., p. 816. 

220 DOLCINI, Emilio, MARINUCCI, Giorgio, Diritto Penale ‘Minimo’ e Nuove Forme di Criminalità, op. 
Cit., pp. 814-815. 

221 BACIGALUPO, Silvina, La crisis de la filosofia del sujeto individual y el problema del sujeto del 
derecho penal, in Cuadernos de Política Criminal, no. 67, Madrid, EDERSA, 1999, pp. 11-36, p. 25. 

222 Se na prevenção geral a finalidade da pena volta-se ao enforcement normativo, na prevenção especial a 
preocupação reside na reintegração social do ofensor penal. 
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progressista); ora na noção de prevenção geral positiva (teóricos mais reacionários – 

funcionalismo normativista).  

Em matéria ambiental, os teóricos da prevenção especial não admitem, em geral, a 

responsabilização coletiva, já que baseiam a ideia de pena e ressocialização no sujeito 

individual. 

Por outro lado, os teóricos da prevenção geral positiva, ao ligarem as funções da 

pena à afirmação e ao cumprimento dos comandos normativos no seio social, assumem a 

ideia da responsabilização penal ambiental. Sendo a norma instituidora de papeis sociais 

para os quais define competência, nada mais natural que discipline condutas ambientais 

potencialmente nocivas223. O desvio, contradição à comunicação normativa, por meio da 

execução penal em sede ambiental indicará ao ofensor, mas principalmente à sociedade, a 

existência da norma e de sua higidez224. 

 A crítica ao funcionalismo reside no fato de, ao situar-se a função da pena no cerne 

do sistema, relegarem os funcionalistas aos poderes executivos poder discricionário maior 

até mesmo que as garantias traçadas pelos poderes legislativos225. Em outros termos, se as 

funções da pena estiverem atreladas a políticas de governo, naturalmente o direito penal 

forjado em torno de garantias atribuídas ao indivíduo contra o arbítrio estatal estaria 

certamente posto em risco. 

 

3.1.2.3 Coletivistas 

 

                                                            
223 JAKOBS, Günther, Sociedad, Norma y Persona en una teoria de un derecho penal funcional, in 
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, p. 19. 

224 GARCÍA AMADO, Juan Antonio, Dogmática penal sistêmica? Sobre la influencia de Luhmann en la 
teoría penal, in Revista Doxa, no. 23, 2000, pp. 233-264, p. 237.  

225 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 133. 
Jakobs sofre inúmeras críticas por teorizar um “Direito Penal do Inimigo”. PRITTWITZ, Cornelius, O 
Direito Penal entre Direito Penal do Risco e Direito Penal do Inimigo: tendências atuais em direito penal e 
política criminal, in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 47, mar.-abr., 2004, pp. 31-45.  
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Para os modernizadores o cerne da questão reside no papel do bem jurídico 

tutelado.  

Sendo o meio-ambiente bem jurídico supra-individual, é preciso saber se o Direito 

Penal - e sua construção realizada no seio do Estado Liberal - está apto a garantir relações 

forjadas no Estado Social e Pós-Social226. 

E a resposta dos teóricos defensores da punição do sujeito coletivo – não apenas 

dos sujeitos individuais como algumas das correntes anteriormente abordadas – é 

positiva227; o Direito Penal estaria sim, em suas categorias, preparado à salvaguarda do 

meio-ambiente.  

Mais do que isto, o Direito Penal seria instrumento necessário e indispensável, não 

bastando eventuais regulações civis228 ou administrativas229.  

Os coletivistas rechaçam a administrativização ou descrimininalização de condutas 

ambientais, como postulam defensores das outras correntes, de modo essencial pela 

diferença específica entre as sanções penais e as sanções administrativas. Com efeito, para 

eles a sanção penal visa à salvaguarda de bens jurídicos concretos postos em perigo ou 

lesados, ao passo que a sanção administrativa dirigir-se-ia à gestão setorial da atividade 

estatal, ligando-se ao princípio da oportunidade - o princípio da legalidade apresenta, em 

sede administrativa, conteúdo diverso do penal230.  

                                                            
226 SCHÜNEMANN, Bernd, Presentación, p. 13, in  MARTÍN, Luis Gracia, Prolegómenos para la lucha 
por la modernización y expansión del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2003 

227 BACIGALUPO, Silvina, La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, op. Cit., p. 245. 

228 BAIGÚN, David. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 
2000, pp. 2-3. BAIGÚN, David. El Fraude en la Administración Societaria. Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, 1991, pp. VII-XI. STELLA, Federico. Giustizia e Modernità. La protezione dell’innocente e la 
tutela delle vittime. Milano, Giuffrè Editore, 2003. 

229 SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales,op. Cit.,p. 121. 

230 BACIGALUPO, Silvina, La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Barcelona, Bosch, 1998, 
pp. 236-237. 
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Diversos problemas são apontados pelos coletivistas com relação à 

administrativização, dentre eles os vícios de discricionariedade (Ermessensfehler); o abuso 

ou desvio do poder discricionário (Ermessensfehlgebrauch), o não exercício do poder 

discricionário (Ermessensnichtgebrauch); o abuso quanto aos limites do poder 

discricionário (Ermessensüberschreitung); e a redução da discricionariedade a zero 

(Ermessensreduzierung auf Null) – hipótese em que inexiste ao administrador 

possibilidade de escolha, apenas subsiste uma alternativa plausível ao executor da norma 

ambiental231. 

Além disto o modo como foi forjado o direito penal ambiental não teria lançado 

mão das alternativas sancionatórias mais recomendáveis, sendo questionável o forte apego 

a delitos de perigo abstrato (Abstrakte Gefährdungsdelikte), o uso exacerbado da 

acessoriedade administrativa do Direito Penal Ambiental (Verwaltungsakzessorietät des 

Umweltstrafrechts), e mais recentemente a acessoriedade internacional, pelo uso de 

diplomas comunitários europeus (Auslandsrechtakzessorietät e 

Europarechtsakzessorietät)232, o que termina por provocar excessiva dependência do 

direito penal ambiental em relação ao direito administrativo, principalmente com relação à 

complementação por informações técnicas233. 

Deste modo, os coletivistas acenam para a transição de um modelo de direito penal 

ambiental calcado na acessoriedade administrativa para um modelo fundado no princípio 

do abuso de direito234. 

Os poderes administrativos estariam exacerbados235, à medida em que no modelo 

administrativista a autoridade executiva tem elevada discricionariedade para definir os 

riscos e perigos que serão objeto da tutela ambiental236.  
                                                            
231 KRELL, Andreas Joachim, Discricionariedade Administrativa e Proteção Ambiental, op. Cit., p. 55. 

232 KEMME, Matthias, Das Tatbestandsmerkmal der Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten in den 
Umweltstraftatbeständen des StGB, Osnabrück, Universitätsverlag Osnabrück, 2007, pp. 38-46; 352-364. cf. 
UKG Gesetz zur Bekampfung der Umweltkriminalitat (2. UKG 1994). 

233 HEINE, Günter, MEINBERG, Volker, Empfehlen sich Änderungen im strafrechtlichen Umweltschutz, 
insbesondere in Verbindung mit dem Verwaltungsrecht?. Gutachten D zum 57. Deutschen Juristentag, 
München, C.H. Beck Verlag, 1988, pp. 45-46: „der Gesetzgeber hat eine insgesamt genuine Abhängigkeit 
des Strafrechts vom Verwaltungsrecht geschaffen“. 

234 SCHÜNEMANN, Bernd, Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen 
Strafrechtswissenschaft, in Goltdammer´s Archiv für Strafrecht, no. 5, 1995, pp. 201-229, p. 229. 
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A utilização do abuso do direito permitiria alargar a escala de regulamentação do 

direito penal ambiental237, que não se limitaria a atos administrativos muitas vezes 

utilizados como forma para legitimar desvios de conduta que acabam por provocar danos 

ao meio-ambiente238.  

O fato de ter licença administrativa serve de subterfúgio para que, sob o amparo 

legal, condutas deletérias ao ambiente sejam praticadas.   

Ao postularem a substituição da acessoriedade administrativa pela doutrina do 

abuso de poder, os coletivistas visam justamente a evitar que tal problema ocorra. Ora, 

pelo abuso de poder, ainda que haja a licença administrativa, os ofensores são punidos a 

título da ilegalidade praticada. 

A retórica coletivista sintetiza-se na função promotora dos bens jurídicos coletivos, 

dentre eles o meio-ambiente239.  

A tutela de bens coletivos já seria praticada pelo Direito Penal ao longo de sua 

construção histórica, por exemplo, através da categoria dos crimes de perigo abstrato, já 

protegidos por ocasião do Estado Liberal240. 

                                                                                                                                                                                    
235 Cf. TIEDEMANN, Klaus, Derecho Penal y nuevas formas de Criminalidad, Lima, IDEMSA, 2000, p. 
218. FAURE, Michael, HEINE, Günther, Environmental criminal law in the European Union: 
documentation of the main provisions with introductions, Freiburg i. Br., Ed. Max-Plank-Inst. für 
Ausländisches und Internat. Strafrecht, 2000, pp. 3-4. Ainda, SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Direito 
Penal Supra-individual – Interesses Difusos, São Paulo, RT, 2003, pp. 139-140. 

236 ALBRECHT, Hans-Jörg, The Role of Administrative Agencies and The Judiciary in the Prevention and 
Supression of Environmental Crimes, Helsinki, MPI, 1992, pp. 2-4. 

237 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 
142-143. 

238 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, op. Cit, p. 141. 

239 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, op. Cit., pp. 127-128. 

240 BECK, Ulrich, D´Une Théorie Critique de la Société vers la Théorie D´Une Autocritique Sociale, in 
Déviance et Société, 1994, vol. 18, no. 3, pp. 333-344, p. 336. Agora, o sujeito se acha “confronté à ces 
libertés dangereuses sans qu´il soit à même en raison de la complexité considérable de la société de prendre 
des décisions incontournables de manière fondée et responsable, c`est-à-dire em mesurant les conséquences 
possibles”. 
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Os coletivistas, portanto, caminham em sentido oposto às correntes penais 

anteriormente analisadas241, defendendo de modo enfático a necessidade de se tutelar o 

bem jurídico meio-ambiente através do uso do Direito Penal242.     

 

Escola de Freiburg - Instituto Max-Planck e o Direito Penal Ambiental 

 

Os estudos do Instituto Max-Planck na área ambiental consolidam-se sobretudo nas 

décadas de 1980 e 1990, a partir das investigações de Hans-Jörg Albrecht, Völker 

Meinberg, Hans Hoch e Günther Heine, analisando de modo precípuo os mecanismos de 

enforcement e eficácia do direito penal ambiental243.  

Atualmente, a área ambiental do Instituto244 labora em pesquisas empíricas com 

vistas a aferir o enforcement das leis ambientais nos estados alemães (Bundesländer). Os 

estudos sinalizam tendência de desregulação e de descriminalização também nas áreas sob 

influência do civil law.  

Neste sentido, cogita-se dos limites e poderes da sociedade de livre mercado e de 

seu poder regulatório, com capacidade de self regulation, prescindindo da intervenção 

reguladora do Estado.  

                                                            
241 SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales,op. Cit., pp. 104-120.  

242 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, op. Cit., p. 128 

243 HOCH, Hans, Die Rechtswirklichtkeit des Umweltstrafrechts aus der Sicht von Umweltverwaltung und 
Strafverfolgung. Empirische Untersuchungen zur Implementation strafbewehrter Vorschriften im Bereich des 
Umweltschtuzes, Freiburg, Iuscrim, 1994. Cf., ainda, HOCH, Hans, LUTTERER, Wolfram, Rechtliche 
Steuerung im Umweltbereich. Funktionsstrukturen des Umweltstrafrechts und des 
Umweltordnungswidrigkeitenrechts. Empirische Untersuchungen zur Implementation strafbewehrter 
Vorschriften im Bereich des Umweltschutzes, Freiburg, Iuscrim, 1997. 

244 Sob a direção de Claudia Klüpfel. 
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A descriminalização, por outro lado, estaria relacionada a aproximações políticas 

distintas dos conceitos do mercado, mas não encararia o direito penal como via eficiente no 

combate ao crime245. 

Critica-se a solução intermediária que passa pela regulamentação administrativa e 

penal, pois tem apresentado resultado a um tempo imprevisto e inusitado: tem contribuído 

para a formação de um “mercado”, que gira em torno da circunvenção dos estatutos penais 

e administrativos246.  

  Questiona-se se o direito penal é o instrumento mais viável; e mais: indaga-se se é 

melhor para punir e impedir conduta indesejada. Além, sustenta que os riscos da pena são 

ecomicamente absorvidos como custo, o que contribuiria para o incremento do 

recidivismo247. Os riscos decisórios são provenientes de políticas empresariais, podendo 

ser reduzidos apenas de modo parcial, a depender dos mecanismos de compliance248. 

Ainda, adentra-se no campo da dosimetria da pena dos crimes ambientais249, no 

problema da corrupção administrativa, largamente relatada na esfera ambiental250 e da 

descriminalização de condutas - especialmente no que diz com os delitos de bagatela. 

As possibilidades de sanção também são investigadas, bem como as funções dos 

diversos ramos do direito, tangenciando-se a proteção do meio-ambiente pelos ramos 

constitucional, penal, civil (reparação) e administrativo (precaução, direitos adquiridos, 

                                                            
245 ALBRECHT, Hans-Jörg, Crime Risk Ascessment, Legislation, and the Prevention of Serious Crime, in 
Criminal Preventive Risk, Freiburg, Max-Planck, 2002, p. 3. 

246 ALBRECHT, Hans-Jörg, The extent of organized environmental crime, op. Cit., p 76 

247 BRICKNELL, Samantha, Environmental Crime in Australia, Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 2010, p. XII 

248 HILLER, Petra, KRÜCKEN, Georg (eds.), Soziologische Beiträge zu Technikkontrolle und präventiver 
Umweltpolitik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997. 

249 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva, Strukturen der Zurechnung bei den Straftaten gegen die Umwelt, in 
HASSEMER, Winfried, KEMPF, Eberhard, MOCCIA, Sergio (orgs.), Festschrift für Klaus Volk zum 
65.Geburtstag, München, Beck, 2009, pp. 755-810.  

250 CASS, Valerie, Toxic Tragedy. Illegal Hazardous Waste dumping in Mexico, in EDWARDS, Sally, 
EDWARDS, Terry, FIELDS, Charles, Environmental Crime and Criminality. Theoretical and Practical 
Issues, Nova Iorque/Londres, Garland Publishing, 1996, pp. 99-121, p. 100. Crianças nascidas no México 
têm experimentado incapacitações físicas graças à deposição irregular de resíduos tóxicos pelas 
maquiladoras, bem como pelo transporte de resíduos tóxicos EUA-México. 
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causalidade, ofensa gravosa, princípio da cooperação -  e análise da pena de multa, 

bußgeld, enquanto ferramenta eficaz de combate a certos tipos de delito ambiental)251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
251 DELMAS-MARTY, Mireille, Die juristischen und praktischen Probleme der Unterscheidung von 
kriminellem Strafrecht und Verwaltungsstrafrecht, in Zeitschrift für die gesamt Strafrechtswissenschaft 
(ZStW), 98, 1986. 
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3.3 Responsabilidade Internacional 

 

A proteção internacional do meio-ambiente faz-se principalmente através de 

normas de matiz programático, caracterizadas pela flexibilidade e conteúdo diretivo. A 

diferença específica é conformada pelos diferentes graus de aplicação normativa.  

Assim, o conteúdo de cooperação entre estados presente nos documentos 

internacionais, com o escopo de atingir a compliance nos diferentes estados que se 

pretende regular em escala transnacional, fez com que tais normas ficassem reconhecidas 

em sede doutrinária por serem soft, daí a expressão soft law. O que se pretende é que os 

aplicadores da norma sejam incentivados a dela lançarem mão, a fim de estimular a 

autorregulação e a compliance, em uma palavra, a eficácia. Não há aqui a cogência do 

direito do ius cogens, do hard law (filiado às normas de textura binding, obrigatórias). 

Fonte: DELMAS-MARTY, Mirreille, Collège de France, www.college-de-france.fr, acesso em 01.07.2011. 
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A harmonização pode tanto ser entendida como forma de submissão aos desígnios 

integratórios potencializados pela intensificação das relações internacionais quanto, em 

sentido oposto, enquanto tentativa de estabelecimento de “direito comum plural”, 

contemplando experiências locais252. 

Assim se verifica em parte substantiva dos diplomas internacionais relacionados à 

salvaguarda internacional da integridade do meio-ambiente, que começam a ser 

consolidados com a Conferência da ONU de Estocolmo de 1972 e passam pela Convenção 

de Londres para a Prevenção da Poluição Marinha, de 1972 - pioneira na tentativa de 

regular o tratamento ilegal dos resíduos.  

Posteriormente, a Convenção de Basileia para o controle transfronteiriço dos 

resíduos perigosos, de 1989253, desenvolveu a matéria com maior vigor254, de modo a 

salvaguardar desvios ambientais além-território. Substanciais, ainda, a Convenção para 

Prevenção de Poluição de Navios, de 1973, a Convenção sobre o Comércio Internacional 

de Espécies em Extinção (CITES), de 1973, o Protocolo de Montreal sobre substâncias 

nocivas à Camada de Ozônio, de 1987 e a Resolução 45/121 tirada da Assembleia Geral da 

ONU por ocasião da 8ª Conferência das Nações Unidas para Prevenção do Crime e 

Tratamento de Ofensores em Havana, Cuba, 1990.  

Significativo, também, no que tange à regulamentação dos organismos 

geneticamente modificados, o Protocolo de Cartagena255, no contexto da Convenção sobre 

a Biodiversidade, que permite aos países signatários aquiescer ou proibir a produção e o 

comércio de organismos geneticamente modificados256. 

                                                            
252 DELMAS-MARTY, Mireille, L’Harmonisation des Sanctions Penales en Europe, Paris, Université Paris 
I, 2003 (separata). 

253 BRICKNELL, Samantha, Environmental Crime in Australia, Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 2010. 

254 WALTERS, Reece, Crime, regulation and radioactive waste in the United Kingdom, in BEIRNE, Piers, 
South, Nigel, Issues in Green Criminology. Confronting harms against environments, humanity and other 
animals, Portland, Willan Publishing, 2007, 186-205. 

255 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 90, 
aponta que o “Miami group” (composto por Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Uruguay and the united 
states) opôs-se em muitos momentos ao Protocolo que poderia trazer prejuízos ao comércio de tais países. Os 
países favoráveis ao Protocolo, Brasil, China, Etiópia, Iran, Jamaica e Filipinas colocaram-se a favor. 

256 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 91 
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Especificamente na relação direito ambiental, direito internacional e direito penal, 

tem-se, no âmbito dos crimes organizados, a regulamentação das condutas das 

organizações criminosas, descrita na Convenção de Palermo das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional, de 2000, positivada no Brasil através do Decreto 5.015 

de 2004. 

No plano comunitário, na União Europeia, especial relevo ganharam as resoluções 

do Conselho Social e Econômico (ECOSOC) - a Resolução 1993/28 tratou do papel do 

direito penal na proteção do meio-ambiente, a Resolução 1994/15 acentua a proteção do 

meio-ambiente através do direito penal, assim como a Resolução 1995/27, que normatiza a 

implementação de resoluções e recomendações tiradas por ocasião do 9º Congresso das 

Nações Unidas para a Prevenção e o Tratamento dos ofensores.  

De grande relevo, ainda, a Convenção do Conselho Europeu para a Proteção do 

Meio Ambiente através do Direito Penal, Strasburgo, de 1998, na qual fica clara aos 

países-membros a diretriz para adoção de normas penais na salvaguarda da integridade do 

bem jurídico meio-ambiente. 

Como forma de incrementar os poderes executivos da União Europeia, o 

Parlamento europeu aprovou extensão da competência da EUROPOL para abranger crimes 

complexos, incluídos os ambientais257. O alargamento das atividades fiscalizadoras trouxe, 

é verdade, aumento da percepção das práticas desviantes em matéria ambiental na 

comunidade258. 

No âmbito suprarregional, os setores de inteligência da INTERPOL têm envidado 

esforços com vistas a investigar as condutas mais recorrentes em matéria de lesão 

ambiental, situando como prioridade investigativa o tráfico ilegal de resíduos, associado a 

fraudes, corrupção e falsidades documentais. 

                                                            
257 ALBRECHT, Hans-Jörg, The extent of organized environmental crime, op. Cit., p. 75 

258 BEKEN, Tom Vander (org.), European organized crime scenarios for 2015, Antuérpia, Maklu, 2006, pp. 
26-30. 
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 A Interpol259 considera crimes ambientais a poluição, o crime contra a vida 

selvagem, a deposição ilegal de resíduos e o comércio de espécies em extinção. 

Além disto, o UNICRI (Instituto Interregional da ONU para a Pesquisa Criminal) 

aponta o transporte ilícito de resíduos nocivos como um dos quatro tipos básicos de crimes 

ambientais260.  

Partindo da constatação de que a definição de crime ambiental é ambígua nos 

documentos de direito internacional, o UNICRI busca estabelecer um rol próprio, 

considerando crime ambiental o comércio ilegal de espécies raras ou em extinção, depósito 

e transporte ilegal de resíduos, pesca ilegal e comércio ilegal de madeira. Apenas naquilo 

que concerne a estes quatro tipos, identificou-se movimentação de 10 bilhões de dólares 

anuais261. 

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em suas 

diretivas a partir do ano 2000 voltadas a empresas multinacionais tem sinalizado a relação 

íntima entre comércio e conflito e seus potenciais danos ao meio-ambiente262.  

Nesta matéria, em 2005, de modo pioneiro, o Conselho de Segurança da ONU 

reconheceu a relação entre disputa por recursos naturais e conflitos armados, por meio da 

Resolução 1625/2005. Neste mesmo ano, o G8 sinalizou preocupação em relação ao 

problema. Na mesma linha tem caminhado o Tribunal Penal Internacional, sinalizando que 

empresas e empresários com interesses em recursos naturais podem ser responsabilizados 

por crimes como genocídio em caso de abusos263. 

                                                            
259 Relatório da Interpol de 2007. 

260 WALTERS, Reece, Crime, regulation and radioactive waste in the United Kingdom, in BEIRNE, Piers, 
South, Nigel, Issues in Green Criminology. Confronting harms against environments, humanity and other 
animals, Portland, Willan Publishing, 2007, pp. 186-205. 

261 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 48. 

262 ALBRECHT, Hans-Jörg, Delincuencia internacional, economía de la violencia y crimenes contra los 
derechos humanos,  in ALBRECHT, Hans-Jörg et al. (orgs.), Die Gegenwart der Kriminalität, die 
Strafrechtsentwicklung und Strafrechtskritik, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2009, pp. 375-396 

263 ALBRECHT, Hans-Jörg, Delincuencia internacional, idem, p. 379. Especificamente quanto ao comércio 
de madeira tropical, o autor aponta: Medidas penais: p. 387. Estatuto de Roma, Tribunal Penal Internacional, 
Convenção de Viena de 1988, Convenção de Palermo de 2000. Tribunal Penal Internacional para a ex 
Iugoslávia e Tribunal Penal Internacional de Ruanda trataram explicitamente do tema da responsabilidade 
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Certo é que o protagonismo de organismos multilaterais como ONU, OIT, OECD, 

UNIÃO EUROPEIA e OEA – na regulamentação – e do Banco Mundial e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – no fomento de crédito para projetos ambientalmente 

sustentáveis - cresceu exponencialmente264. 

No presente tópico, inicialmente, busca-se analisar como foi forjado o princípio da 

soberania estatal sobre os recursos naturais, ora limitado pelo dever de não causar danos 

transfronteiriços e, como no âmbito do direito penal internacional podem ser dadas 

respostas à tensão social causada pelos danos ambientais que avançam as fronteiras dos 

estados nacionais. 

De fato, colocando a questão em termos práticos, FARIA observa que as atividades 

mundiais têm apresentado materialidade dissolvida em função de redes formadas nas 

diferentes classes sociais, dentro e fora das fronteiras dos estados nacionais, principalmente 

pela criminalidade organizada265. Assim, a imposição do direito penal nacional é atingida 

pelo processo globalizador, sendo certo que a harmonização internacional de normas seria 

uma das ferramentas viáveis para combater o problema.  

É que  

“problemas de origem local têm condições 

correlatas de alcance mundial (ecologia, paz) e 

podem, portanto, ser solucionados somente 

com estratégias globalmente direcionadas”266. 

                                                                                                                                                                                    
penal por participação advinda de razões comerciais. Comerciante de madeira holandês foi condenado a 8 
anos por realizar comércio com Charles Taylor, p. 390 

264 PRIOSTE, Fernando Gallardo Vieira, HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro, Empresas 
Transnacionales en el Banco de los Acusados. Violaciones a los Derechos Humanos y las posibilidades de 
responsabilización, Curitiba, Terra de Direitos, 2010. 

265 FARIA, José Eduardo, Prefácio, in DIAS NETO, Theodomiro, Segurança Urbana – O novo modelo de 
prevenção, São Paulo, RT, 2005, pp. 7-12. Na mesma linha DELMAS-MARTY, Mireille, Vers un Droit 
Pénal européen commun?, in Archives de Politique Criminelle, no. 19, 1997. 

266 ALBRECHT, Peter-Alexis, The Forgotten Freedom. September 11th as a Challenge for European Legal -
Principles, Berliner Wissenschafts Verlag, Berlin, 2003, p. 73. Tradução livre de “locally appearing 
problems have world-wide correlating conditions (ecology, peace) and can, thus, be solved only with 
globally turned strategies”. 
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Os artigos 21 da Declaração de Estocolmo e 2 da Declaração de 1992 do Rio de 

Janeiro foram paradigmáticos ao positivarem a responsabilidade estatal por danos contra o 

meio-ambiente267.  

“De acordo com a Carta das Nações Unidas 

e com os princípios de Direito 

Internacional, os Estados têm o direito 

soberano de explorar os seus próprios 

recursos, de acordo com a sua política 

ambiental, desde que as atividades levadas 

a efeito, dentro da jurisdição ou sob seu 

controle, não prejudiquem o meio-ambiente 

de outros Estados ou de zonas situadas fora 

de toda a jurisdição nacional” (Princípio 21 

da Declaração de Estocolmo). 

 

“Os Estados, de acordo com a Carta das 

Nações Unidas e com os princípios de 

Direito Internacional, têm o Direito 

Soberano de explorarem os seus próprios 

recursos de acordo com suas políticas de 

meio-ambiente e desenvolvimento próprias, 

e a responsabilidade de assegurar que as 

atividades exercidas dentro da sua 

jurisdição ou controle não prejudiquem o 

ambiente de outros Estados ou de áreas para 

além dos limites da jurisdição nacional” 

(Princípio 2 da Declaração do Rio de 

Janeiro de 1992). 

                                                            
267 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 78. 
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 Os dois princípios acima enunciados têm importância fundamental na configuração 

atual do Direito Internacional Ambiental – quer por serem fruto de positivação conquistada 

por meio de evolução histórica, seja por terem sido reiteradamente mencionados nos 

diplomas de Direito Internacional Ambiental posteriores a eles. 

 Consoante pondera SANDS, as regras de direito internacional ambiental “surgiram 

dentro de contexto de dois objetivos fundamentais que conduzem a direções opostas: o de 

que os estados têm soberania sobre seus recursos naturais e o de que os estados não podem 

causar danos ao meio-ambiente”, com ênfase no que tange a danos ao meio-ambiente de 

outros Estados268. 

 De fato, atentando-se para o Princípio 21 da Declaração de Estocolmo de 1972 - 

que faz referência, de resto, à Carta das Nações Unidas -, para o Princípio 2 da Declaração 

do Rio de Janeiro de 1992 e, por fim, ao Parecer Consultivo da Corte Internacional de 

Justiça de 1996 – que, ao responder à Consulta da Assembléia Geral da ONU sobre a 

questão da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares no Direito Internacional, trouxe em sua 

fundamentação referência aos dois Princípios contidos nas referidas Declarações, 

porquanto o uso de armas nucleares seria potencial causador de danos ambientais 

transfronteiriços -, verifica-se que neles se positivou a proibição de se causar danos 

ambientais transfronteiriços.  

 Isto traz à tensão teórica supra-aludida ao menos três problemas, a saber: 1) o 

Estado de origem de uma empresa que pratique através de sua sucursal em outro Estado 

atividades que causem danos ou riscos ao Meio-Ambiente do Estado Recipiendário pode 

aplicar suas normas e seus standards de proteção ambiental de modo a punir tal empresa? 

Em outras palavras, pode o Estado aplicar de modo extraterritorial suas normas ao caso 

referido?; 2) O Estado de origem poderia, além disto, ser responsabilizado por dano 

causado por empresa nele sediada no Estado recipiendário?; 3) A este problema some-se a 

transferência de plantas industriais sujas, dos países desenvolvidos aos países em 

desenvolvimento; quais os mecanismos de Direito Internacional hábeis para resolver tal 

                                                            
268 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, Cambrigde/New York/Port 
Melbourne/Madrid/Cape Town, Cambridge University Press, 2003, p. 235. Tradução livre de: “The rules of 
international environmental law have developed within the context of two fundamental objectives pulling in 
opposing directions: that states have sovereign rights over their natural resources; and that states must not 
cause damage to the environment”. 
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incongruência? É possível a aplicação de legislação ambiental de um Estado a outro que 

realize atividades além-fronteiras? 

 No mesmo sentido, há outras questões a serem esclarecidas, que dizem com o 

alcance da expressão dano ambiental - quais danos estariam proibidos, quais seriam as 

conseqüências da violação dos deveres (com possibilidade de reparação proporcional ao 

dano) e o alcance da responsabilidade (medida do dano), bem como os standards 

aplicáveis (absoluto, estrito ou culposo) 269?  

 Mapeia-se, assim, a discussão em torno da formação - bipartite - do Princípio da 

soberania estatal sobre os recursos naturais e o correspondente dever dos estados de não 

causarem danos transfronteiriços. 

 Para tanto, em primeiro lugar, faz-se tentativa de investigar a construção da 

primeira parte do princípio, referente à soberania; num segundo momento, busca-se 

mostrar o surgimento, em alguns instantes paralelo, da segunda faceta do princípio, ou 

seja, aquela referente ao dever imposto aos Estados. 

O princípio da soberania estatal confere ao Estado poder para decidir atividades em 

seu limite territorial relacionadas ao Meio-Ambiente.  

Em outras palavras, assiste ao Estado a prerrogativa de autorizar que sejam 

praticadas atividades que, em última análise, podem trazer danos ao seu Meio-Ambiente. 

Foi confirmado pela Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a 

legalidade do Tratado de Uso de Armas Nucleares o fato de que o princípio da soberania é 

decorrência do direito costumeiro270. 

 O princípio da Soberania Estatal aparece, por vezes, ligado ao Direito à Auto-

Determinação Econômica, que teria como supedâneo a Resolução 626 de 21 de Dezembro 

                                                            
269 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit, p. 238. Interessante, 
nesta instância, o caso concreto em que a Corte Internacional de Justiça, em caso França vs. Turquia (lotus 
case), deliberou não existir restrição para os Estados aplicarem normas a pessoas e propriedades além-
fronteiras, deixando ainda consignado que o princípio da territorialidade em matéria penal não representaria 
princípio de direito internacional, sem correspondência, ainda, com o princípio da soberania territorial. 

270 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit, p. 236. 
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de 1952. Com efeito, a Assembleia Geral da ONU, em 1955, por meio de seu Terceiro 

Comitê, teria adotado projeto de artigo em sede dos Pactos dos Direitos Humanos, em seu 

número 2, em que reforçava o direito dos povos a disporem de suas riquezas e recursos 

naturais, sendo que “em caso algum pode um povo ser privado dos seus próprios meios de 

subsistência”271. 

 A Assembleia Geral da ONU de 1962, relativa à soberania permanente sobre os 

Recursos Naturais, baixou a Resolução 1803(XVII) de 14 de Dezembro de 1962, 

posteriormente reconhecida por alguns tribunais internacionais por refletir o direito 

internacional costumeiro272, trouxe dois pontos importantes: 

 

1 “Direito inviolável dos Estados disporem livremente da sua 

riqueza e recursos naturais de acordo com os seus interesses 

nacionais” e o bem-estar de seu povo; 

2  “respeito pela independência econômica dos estados”273. 

 

 Interessante verificar que tais diretrizes foram forjadas com o escopo de contemplar 

por um lado o interesse de grandes companhias e multinacionais estrangeiras e, por outro, 

os Estados detentores de recursos naturais, como mineirais, óleos ou espécies raras. Os 

Estados pleiteavam direitos e as multinacionais almejavam segurança jurídica para seus 

aportes de capital realizados além-fronteiras274.  

                                                            
271 BROWNLIE, Ian, Princípios de Direito Internacional Público, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 564. 

272 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit., p. 237. 

273 BROWNLIE, Ian, Princípios de Direito Internacional Público, op. Cit., p. 564. 

274 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit., p. 236, “These 
resolutions were closely related to arrangements between states and foreign private companies for the 
exploitation of natural resources, particularly oil and minerals, in developing countries. They addressed the 
need to balance the rights of the sovereign state over its resources with the desire of foreign companies to 
ensure legal certainty in the stability of its investment”. 
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Além dos documentos supracitados, apontam-se as Resolução da Assembléia Geral 

da ONU 523 (VI) (1950), 626 (VII) (1952), 837 (IX) (1954), 1314 (XIII) (1958), 1515 

(XV) (1960)275. 

 À medida, no entanto, em que a ordem jurídica internacional passa de uma ordem 

de integração para uma ordem de cooperação, o que se reflete também no plano do direito 

internacional do meio-ambiente, começam a surgir limites à aplicação do princípio da 

soberania sobre recursos naturais, pois haveria a necessidade de se cooperar para proteger 

o meio-ambiente.  

 Todavia, somente com o princípio 21 da declaração de Estocolmo é que foi 

formalmente reconhecida “a relação entre soberania permanente sobre recursos naturais e 

as responsabilidades sobre o Meio-Ambiente”276, ainda que a resolução 2849 (XXVI) 

(1972) da Assembléia Geral das Nações Unidas já houvesse feito menção.  

De fato, tal resolução sinalizava o fato de que a Conferência de Estocolmo deveria 

ter como ponto norteador a soberania dos Estados, especificamente no que tange ao uso de 

seus recursos naturais e meio-ambiente, em respeito às necessidades e prioridades eleitas 

pelas comunidades políticas soberanas. 

 Atualmente há uma profusão de diplomas a positivarem esta primeira faceta do 

princípio, ao fazerem expressa menção à soberania sobre recursos naturais, dentre os quais: 

a) Convenção de Basileia de 1989, que reconhece o direito do Estado de impedir entrada 

de lixos químicos ou outros resíduos; b) Convenção sobre Mudanças Climáticas de 1992, 

que reconhece o princípio da soberania estatal na cooperação internacional para combater a 

mudança no clima; c) Convenção da Biodiversidade de 1992, que reconhece legitimidade 

aos Estados para determinarem o acesso a recursos genéticos. 

 Certo é que a soberania sobre recursos naturais tem por pressuposto o direito a não 

sofrer ingerências estrangeiras. Isto traz à baila o segundo aspecto do princípio, que se 

                                                            
275 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit., p. 236. 

276 SANDS, Philippe Principles of International Environmental Law, op. Cit., p. 237, “The relationship 
between permanent sovereignty over natural resources and responsibilities for the environment was formally 
recognised by Principle 21”. 
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relaciona à responsabilidade ou, ainda, ao dever do Estado de não causar dano a outro 

Estado. 

  A doutrina aponta que anteriormente às Declarações de Estocolmo e do Rio de 

Janeiro havia algumas sinalizações para o dever de não provocar danos ambientais 

transfronteiriços: a interdição do abuso de direito (no caso, os Estados não poderiam abusar 

de seu direito de soberania sobre os recursos naturais); os direitos de vizinhança extraídos 

dos princípios gerais de direito internacional, segundo os quais o Estado não poderia sofrer 

danos a seu território por atividade de outro Estado.  

 A responsabilidade dos Estados por não causarem danos ambientais em outros 

Estados é anterior até mesmo à Declaração de Estocolmo de 1972. Discute-se que seria 

decorrência do Direito dos Estados à integridade e inviolabilidade em época de guerra e 

também em época de paz277.  

 Atualmente, no entanto, sustenta-se que as Declarações de Estocolmo e do Rio têm 

autonomia tal que prescindem da necessidade de recorrer a outros princípios para se 

afirmar o dever do Estado de não causar danos ambiental além-fronteiras278. 

 Se a primeira faceta do princípio positivado nas Declarações do Rio e de 

Estocolmo, qual seja, a Soberania Estatal sobre os Recursos Naturais, foi forjada - como se 

procurou demonstrar, sob forte pressão das empresas transnacionais em ter garantidos os 

seus investimentos nos países pobres - o Fórum de Siena trouxe, com relação à segunda 

faceta do princípio, qual seja, o dever de não provocar dano ambiental transfronteiriço, 

importante contribuição, ao colocar o problema da exportação do risco.  

                                                            
277 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit.,, pp. 242-243. Um dos 
casos mais célebres que se relacionam à matéria é o da Fundição Trail (United States vs. Canada), em cujo 
Tribunal Arbitral se decidiu que: “sob os principios do direito internacional, nenhum estado tem o direito de 
usar seu território de modo a causar danos a outros por fumaça”, o que revela, de resto, que o Estado não 
pode usar de seu direito de Soberania de modo a ignorar Direitos de outros Estados. O caso da Fundição 
deriva de intrepretação do Princípio de Boa-Vizinhança, expresso pelo artigo 74 da Carta das Nações Unidas, 
que revela que os Estados-Membros devem ter politicas em áreas metropolitanas baseadas no Princípio da 
Boa-Vizinhança. Neste sentido também foi a decisão do magistrado Castro no seu voto divergente no caso de 
testes nucleares Austrália vs. França (1974), que chegou à Corte Internacional de Justiça, em que afirmou que 
a poluição da atmosfera e do mar causada pelos testes nucleares era incondizente com as regras de direitos 
internacional. 

278 SOARES, Guido Fernando, Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, Obrigações e 
Responsabilidades, São Paulo, Atlas, 2000, pp. 215-216. 
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Com efeito, as multinacionais, em virtude de standards de proteção ambiental 

diferenciados dos Estados pobres em relação aos Estados ricos (mais protecionistas), 

aproveitam-se de tais circunstâncias para, circunscrevendo as legislações de seus países e 

blocos econômicos de origem, implantarem sua plantas industriais “sujas” no mundo em 

desenvolvimento. 

 Princípios Gerais de Direito Internacional devem ser confirmados, na visão de 

alguns dos doutrinadores internacionalistas, pela sua aplicação prática. Em outras palavras, 

não bastaria sua simples inclusão em um diploma de Direito Internacional para que seja a 

assertiva tomada como princípio. Autores há, inclusive, que cogitam de, além de serem 

reconhecidos pelos costumes, serem comuns às legislações de vários Estados, presentes no 

ordenamento jurídico internacional – enfim, terem, ainda, de contar com reconhecimento 

por parte de outra fonte de direito, como a jurisprudência internacional e os doutrinadores 

internacionalistas279. 

 Não seria, então, para os autores mencionados, o fato de a soberania sobre os 

recursos naturais mitigada pelo dever de não provocar danos transfronteiriços estar 

positivada pela Declaração de Estocolmo de 1972 e Declaração do Rio de 1992 que 

garantiria sua condição jurídica de Princípio. Com efeito, chega-se, mesmo, a considerar 

que a Declaração de Estocolmo traria nova fonte de Direito, semelhante à soft law, à 

medida que não teria obrigatoriedade vinculante aos Estados signatários.  

 De outra sorte, há posição, bastante original, que considera terem as Declarações de 

Estocolmo e do Rio de Janeiro, em verdade, por força de seu conteúdo e finalidade, 

consolidado princípios gerais do Direito Internacional. Para tanto, vale-se de argumento 

segundo o qual “mesmo quando princípios afirmados não são transformados diretamente 

em regras obrigatórias de Direito Internacional, podem servir de guias à adoção de 

legislações uniformes, ou, pelo menos, paralelas nos Estados. Parece certo que, sem a 

Declaração de Estocolmo, certo número de leis nacionais não teria visto a luz do dia ou 

teria sido diferente”. Partindo desta assertiva, é possível concluir que, valendo-se da 

                                                            
279 SOARES, Guido Fernando, Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, Obrigações e 
Responsabilidades, op. Cit., p. 198-199. 
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hipótese de Rio e Estocolmo serem guias, representariam, por este motivo, princípios 

gerais do Direito280. 

Discutiu-se já, em função de possíveis limitações trazidas pelo princípio da 

territorialidade penal, em matéria doutrinária, da possibilidade de um Estado exercer 

jurisdição sobre outros Estados ou além de sua jurisdição territorial (seja por meio de 

legislação, seja por meio de adjudicação) sobre atividades nocivas ao meio-ambiente. 

A constatação encontraria respaldo em alguns fundamentos:  

1) Em consonância com o princípio da nacionalidade de jurisdição, as empresas que 

praticam atividades além-fronteiras restam sujeitas ao Estado onde são registradas. Ocorre, 

todavia, que o Estado recipiendário, via de regra subdesenvolvido, tem arcabouço legal 

menos rígido, talvez por usar standards de proteção ambiental menores, até para obter 

ganhos econômicos e atrair investimentos, ao passo que o Estado de origem exige muitas 

vezes que as companhias apliquem o direito nacional onde quer que atuem, o que 

flexibilizaria o princípio da nacionalidade.  

Em tais circunstâncias, as Cortes Internacionais deverão sopesar a política pública 

ambiental do país de origem e os interesses do estado recipiendário com o potencial dano 

internacional ambiental que pode ser causado281. 

2) O segundo elemento apresentado pela interpretação conjunta dos Princípios 21 e 2 é o 

de que os Estados têm sua ação limitada pelo princípio da soberania sobre recursos 

naturais, não podendo causar danos ao meio-ambiente de outros estados ou além de seu 

território282.  

Isto está estabelecido em recomendação da Corte Internacional de Justiça de 96 

sobre a legalidade do uso de armas nucleares, bem como no plano dos costumes. 

                                                            
280 SOARES, Guido Fernando, Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, Obrigações e 
Responsabilidades, op. Cit., p. 200. 

281 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit., p. 239 

282 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, op. Cit., p. 241 
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 O desafio atual estaria, em verdade, em determinar em quais circunstâncias, na 

ausência de regulamentação internacional, o Estado poderia adotar, sob as regras gerais de 

direito internacional e específicas da OMC, medidas ambientais unilaterais. 

 Assim, a aplicação de regras de Direito Penal Ambiental, no plano internacional 

(vale dizer, regras provenientes de um Estado sendo aplicadas em outro Estado ou além 

dos limites jurisdicionais do primeiro) não é, ao revés do que se poderia postular, 

incompatível com o princípio da territorialidade em matéria penal.  

É que o enforcement de tais regras, porquanto realizado por Corte Internacional ou, 

mesmo, pelo Estado Recipiendário, pode ser concretizado sem prejuízo da soberania deste 

último Estado. 

 Em outros termos:  

1) a aplicação de regra de determinado Estado, em matéria de Direito Penal Ambiental, em 

um outro Estado, por parte de Corte Internacional, não fere a territorialidade do Direito 

Penal Ambiental, porquanto a Corte Internacional goza - por força da adesão prévia 

daquele segundo Estado - de competência para emanar decisões vinculantes com relação 

ao Estado Recipiendário.  

E as normas de Direito Penal Ambiental são normas que têm, por força vinculante 

de seus preceitos em sede de costumes internacionais, aplicabilidade imediata;  

2) Em se tratando da aplicação, pelo Estado recipiendário, de regras do Estado de origem 

(normas de Direito Penal Ambiental), também nesta hipótese afigura-se viável (a aludida 

aplicação), principalmente em vista da ponderação dos interesses envolvidos.  

Sendo o Meio-Ambiente ligado ao direito à vida - tutelado de forma universal - as 

regras de direito penal ambiental, versando sobre tal matéria, seriam, obviamente, 

aplicáveis;  

3) Por fim, a aplicação de normas do Estado originário das condutas deletérias ao Meio-

Ambiente, diretamente no Estado Recipiendário, ainda resta questão controversa, 
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aparentemente com solução através do enforcement de Corte Internacional, cuja atuação 

parece alcançar cada vez maior relevo. 
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4. Estudo Comparado (Rechtsvergleichung) – Brasil e Alemanha 
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4.1 Clima, Biossegurança (Resíduos Sólidos), Desenvolvimento 

Sustentável 

 

O debate social em torno da proteção do Meio-Ambiente - que começou a 

consolidar-se com a Conferência da Organização das Nações Unidas de 1972 em 

Estocolmo e avançou significativamente na Conferência do Rio de Janeiro de 1992 – 

logrou profunda repercussão nos campos econômico, social, jurídico e político. 

O debate desdobrou-se, no que tange aos mecanismos internacionais de proteção do 

meio-ambiente, em ao menos três grandes eixos fundamentais, a saber: 

 

a) Eixo Climático, consolidado pelo Protocolo de Kyoto de 

1997 - fruto da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança Climática 

de 1992 -, pelos panels do Painel Intergovernamental para a Mudança 

Climática (IPCC) estabelecido pelo Programa Ambiental das Nações 

Unidas (UNEP) em conjunto com a Organização Mundial para a 

Meteorologia (WMO), a partir de 1988, e também pelo Protocolo de 

Montreal de 1987, que traçou diretrizes para a proteção da Camada de 

Ozônio. 

 

b) Eixo Biossegurança, consolidado pelo Protocolo de 

Cartagena de 2000, tirado na cidade colombiana que dá nome ao 

documento, fruto da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(CDB) de 1992; 
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b1) Sub-eixo Resíduos Sólidos, consolidado pela Convenção para o 

controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos de 

1999 em Basileia. 

 

c) Eixo Desenvolvimento Sustentável, consolidado pelo 

documento Our Common Future - Relatório da Comissão 

Brundtland (Brundtland Bericht), importantes estudos de Ignacy 

Sachs e, mais recentemente, comissão Stiglitz-Sen-Fitoussy, que 

produziu o Rapport de la Comission sur la mesure des performances 

économiques et du progrès social283. 

 

4.2 Alemanha, Brasil. Clima, Biossegurança (Resíduos Sólidos), 

Desenvolvimento Sustentável (Energia). 

 

No Brasil, cada um dos “eixos” (clima, biossegurança e desenvolvimento 

sustentável) encontra reflexos imediatos e recentes - na Política Nacional de Mudança 

Climática - PNMC (Lei 12.187 de 2009), na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305 de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010), na Política de Biossegurança 

(Lei 11.105 de 2005), e na Lei do Novo Código Florestal (Lei 12.651 de 2012).  

Todas estas normas são reflexos das Convenções Internacionais (Convenção 

Quadro sobre Mudança Climática de 1992, Convenção sobre a Diversidade Biológica de 

1992, e Convenção para o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos 

de 1999).  

                                                            
283 www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 
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Imperioso apontar que, embora sejam contemporâneas, as Leis que estabelecem as 

Políticas de Mudança Climática, de Biossegurança, de Resíduos Sólidos e o Código 

Florestal não dialogam entre si, principalmente no que diz com os princípios orientadores. 

Enquanto as Leis 11.105/05 e 12.651/12 parecem haver sido forjadas segundo regras 

próximas dos modelos estudados de civil law, sendo, portanto, calcadas nos conceitos de 

responsabilidade civil, administrativa e penal – no que se avizinham também da Lei 

9.605/98 -, as Leis 12.187/09 e 12.305/10 fazem uso de mecanismos presentes nos 

modelos de common law analisados, buscando a compliance dos regulados, não raro 

lançando mão dos esquemas win-win. 

A incoerência sistêmica provoca a carência de coesão entre os comandos 

normativos, confere elevado poder discricionário ao aplicador da norma e cria “potentados 

administrativos”, que levam o direito ambiental a ser visto como “não-direito travestido de 

direito”284. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
284 UNGER, Roberto Mangabeira, JOHANNPETER, Jorge Gerdau, Agenda Nacional de Gestão Pública, 

Brasília, Imprensa Nacional, 2009, p. 6. 

 

Modelo Jurídico Predominante 

 

Civil law 

 

Common law 

11.105/05 Política Nacional 

de Biossegurança 

12.187/09 Política Nacional 

Mudança Climática 

 

12.651/12 Código Florestal e 

9.605/98 Lei dos crimes 

ambientais e infrações 

administrativas  

12.305/10 Política Nacional 

de Resíduos Sólidos 
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O Código Florestal de 2012, Lei 12.651/12, manteve o núcleo duro do Código de 

1965, Lei 4.771 de 1965, situado em torno dos conceitos de Área de Preservação 

Permanente (APP) e Reserva Legal.  

As APPs têm sua disciplina regulada nos artigos 4º a 9º e 61 a 64 e a Reserva Legal 

nos artigos 12 a 24 e 66 a 67, sendo certo que muitos dos outros artigos dos 84 que 

compõem o Código de algum modo fazem alusão a estes dois conceitos, como os artigos 

78 e 79, que cuidam da servidão ambiental em áreas de reserva legal, ou mesmo os artigos 

que versam sobre a possibilidade de exploração “sustentável” de apicuns e salgados, tão 

propalada pelo relator do Código, Aldo Rebelo285. 

De fato, os conceitos se revestem da maior importância, sendo complementares286.  

A Reserva Legal, área destinada em todo o imóvel rural à manutenção da vegetação 

característica do local, servirá para manter a dinâmica de funcionamento dos ecossistemas 

locais, sendo imprescindível, inclusive, à polinização287 e, portanto, ao próprio cultivo 

extensivo de espécies. A depender da região em que o imóvel rural está localizado, a área 

será maior ou menor. Na região de cerrado, por exemplo, a reserva legal deve constituir 20 

por cento da área do imóvel.  

Já a Área de Preservação Permanente, espaço destinado a preservar a higidez de 

pontos geográficos frágeis, ligados à água - como minas de água, lagos e lagoas, rios – e 

também relevos sujeitos à erosão, tais como encostas, serras e topos de morros, embora 

também cumpra a função da reserva legal, tem o escopo específico de salvaguardar os 

pontos citados. Assim, uma mina de água deve estar cercada e protegida com vegetação em 

um raio de 50 metros. 
                                                            
285 REBELO, Aldo, Código Florestal. Relatório Aldo Rebelo. Parecer do relator deputado federal Aldo 
Rebelo ao Projeto de Lei 1.876/99 e apensados,Gabinete do Deputado Federal Aldo Rebelo, Brasília, 2010. 

286 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, ACADEMIA BRASILEIRA DE 
CIÊNCIAS, O Código Florestal e a Ciência. Contribuições para o Diálogo, São Paulo, SBPC, 2011, p. 48, 
pp. 81-82.  

287 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC), ACADEMIA 
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ABC), Contribuições da Academia Brasileira de Ciência (ABC) e da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para o Debate sobre o Código Florestal, São 
Paulo, mimeo, 2011, pp. 4-7. 
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Os debates organizados por órgãos de classe, organizações não governamentais, 

órgãos de imprensa e órgãos governamentais, em regra trouxeram representantes de 

federações e associações ruralistas, de um lado, e membros de ONGs e órgãos de defesa 

ambiental – os denominados ambientalistas -, por outro, além de uma presença 

interessante, principalmente ao final de 2010, quando a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) começaram a 

tomar parte nos debates. 

Ocorre que a presença destas duas entidades - a SBPC e a ABC - foi bastante tímida 

- inicialmente divulgando um documento sintético de sete páginas, Contribuições da ABC 

e da SBPC para o Debate sobre o Código Florestal288 e posteriormente outro parecer que 

desenvolveu o conteúdo inicial, O Código Florestal e a Ciência. Contribuições para o 

Diálogo289 – e apenas enfatizou retoricamente, sem maiores dados técnico-científicos, a 

importância das áreas de reserva legal. 

Faltou, portanto, que o debate fosse aprofundado de modo rigoroso em questões 

técnicas, de modo a contemplar a cientificidade que demanda a construção de um problema 

social (SPECTOR & KITSUSE), para que se constituísse em moral claimer efetivo, 

consoante trabalhou-se no capítulo II da presente tese. 

Ora, por que a área de reserva legal ideal é de 20 por cento no cerrado? Por que as 

minas de água devem ter apenas 50 metros de seu entorno preservados? Por que 20 e não 

21,5? Por que 50 e não 50,99? 

Ao revés de aprofundarem estas questões, matematizando-as, a SBPC e a ABC 

optaram por apelar para retórica já praticada pelos demais atores do debate, não raro com 

palavras de ordem: 

                                                            
288 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC), ACADEMIA 
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, Contribuições da Academia Brasileira de Ciência (ABC) e da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para o Debate sobre o Código Florestal, op. Cit. 

289 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, ACADEMIA BRASILEIRA DE 
CIÊNCIAS, O Código Florestal e a Ciência. Contribuições para o Diálogo, São Paulo, SBPC, 2011. 
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“O Brasil é um dos países com maior diversidade 

biológica no mundo (...) isso implica amplas 

oportunidades (...) mas também uma maior 

responsabilidade (...) a legislação ambiental brasileira 

tem avançado cada vez mais, refletindo a importância 

do patrimônio natural único do país. Retrocessos terão 

graves e irreversíveis consequências ambientais, 

sociais e econômicas” (SOCIEDADE BRASILEIRA 

PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, ACADEMIA 

BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, O Código Florestal e 

a Ciência. Contribuições para o Diálogo, São Paulo, 

SBPC, 2011, p. 43). 

 O que se esperava da SBPC e da ABC era justamente o oposto, ou seja, a 

cientificização do debate, de modo a trazer para a discussão os números e porcentagens 

ideais que as áreas de reserva legal e preservação permanente deveriam assumir, bem como 

as necessidades de recomposição de áreas.  

 A ausência de critérios pode ser sentida em ao menos dois momentos: no artigo 15 

da Lei 12.651/12, que ignora a complementaridade entre reserva legal e área de 

preservação permanente – ao estipular que “será admitido o cômputo das Áreas de 

Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel”, e as 

discussões travadas em torno da Lei 12.727/12 (principalmente no que diz com as 

“escadinhas”, ou faixas diferenciadas de recomposição, de acordo com o tamanho dos 

imóveis). 

A Lei 11.105 de 2005, ao instituir o Conselho Nacional de Biossegurança e o Plano 

Nacional de Biossegurança, disciplina a fiscalização do uso dos Organismos 

Geneticamente Modificados.  

Assim como o Código Florestal e a Lei 9.605/98, faz forte apelo a sanções civis, 

administrativas e penais, o que a aproxima, como os dois primeiros, aos mecanismos 

regulatórios próprios dos modelos de civil law, calcados na responsabilização legal. 
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Já a Lei 12.187 de 2009, instituidora da Política Nacional sobre Mudança do Clima, 

PNMC, faz forte apelo ao conceito de sustentabilidade, estando fundada em diretrizes com 

grau de generalidade muito alto, a par da adoção de normas de conteúdo fortemente 

programático.  

Também institui planos setoriais com o escopo de fazer frente a ameaças ao clima 

nos diferentes setores econômicos. 

A Lei 12.305 de 2010 instituiu, aliás, mecanismos de aproximação entre 

reguladores e regulados, como os acordos setoriais – classificados em seu artigo 3º, I, 

enquanto “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” -, bem como o “controle 

social”, mecanismo de accountability descrito no artigo 3º, VI, como “conjunto de 

mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos 

processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas 

aos resíduos sólidos”, mecanismo de “logística reversa”, descrito no artigo 3º, XII, como 

“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.  

A Lei institui também os Planos de Resíduos Sólidos, a serem elaborados 

periodicamente pela União e Estados, constatando a situação e traçando diretrizes de 

gerenciamento dos resíduos sólidos. Faz menção, ainda, ao mecanismos de 

“responsabilidade compartilhada”. No capítulo que cuida dos resíduos perigosos, artigos 

37 a 40, a lei ignora completamente o cenário internacional de deslocamento de resíduos 

de regiões ricas a regiões geopoliticamente fracas. As críticas também caminham na pouca 

consideração dada às cooperativas de catadores de resíduos. Fato indisputável é a 

exigência de grande infra-estrutura para fiscalização do enforcement legislativo, para aferir 

o implemento dos mecanismos atinentes à logística reversa. 
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ALEMANHA 

 

Na Alemanha, muitas das normas relacionadas aos eixos supracitados foram 

geradas com base nas diretivas da União Europeia. Isto se revela, por exemplo, através do 

Regulamento No. 1013/2006 - Verordnung No. 1013/2006 des Europäischen Parlaments, 

no que tange à Regulamentação do tratamento de resíduos - Abfälle Regulamentierung, que 

provocou alterações significativas no arcabouço legislativo alemão na matéria. 

A reforma legislativa alemã da década de 1980 trouxe da legislação especial 

(Nebenstrafrecht) para o Código Penal (Kernstrafrecht)  - StrafGesetzBuch, StGB, §§ 324-

330, os tipos penais ambientais290, regulados, em sede constitucional, pelo parágrafo 20 da 

Constituição Alemã (Grundgesetz), que prevê a proteção dos recursos naturais com vistas à 

proteção das gerações futuras. 

Há forte predominância da aplicação de pena privativa de liberdade (com máximas 

que variam de 3, 5 a 15 anos, mas quase sempre suspensas) ou multas (mais aplicadas 

comumente)291, ainda que em alguns países europeus penas de multa ou mesmo 

fechamento de empresas que tenham praticado condutas nocivas ao Meio-Ambiente sejam 

vistas com reservas292.  

Além disto, a Alemanha apresenta a figura das multas administrativas, que embora 

sigam requisitos da OwiG Ordnungswidrigkeitengesetz são excepcionalmente aplicadas 

por Cortes criminais (em regra aplicadas por tribunais administrativos). O enforcement é 

                                                            
290 ALBRECHT, Hans-Jörg, HEINE, Günter, MEINBERG, Volker, Umweltschutz durch Strafrecht?. 
Empirische und rechtsvergleichende Untersuchungsvorhaben zum Umweltstrafrecht und zur 
Umweltkriminalität, ZStW v. 96, n. 4, 1984, pp. 995-998. 
 
291 FAURE, Michael, HEINE, Günter, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, 
Copenhagen, Metro, 2000, p. 26. 

292 FAURE, Michael, HEINE, Günter, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, 
op. Cit., p. 29. 
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maior aqui293. Em comparação a outros campos administrativos, como o direito 

concorrencial, o enforcement do direito ambiental é considerado restrito, limitado294. 

A legislação alemã prevê às pessoas jurídicas as sanções da 

Ordnungswidrigkeitengesetz295, que, no entanto, não encontrou grande enforcement em 

termos práticos, seja porque as agências administrativas não estavam preparadas para 

tanto, seja porque a tendência a se imputar culpa individual estava mais arraigada, 

tornando mais fácil a culpabilização de pessoas físicas.  

A Alemanha296 adotou sanção mista297, situada na fronteira entre o penal e o 

administrativo298, o que não possibilitou, no entanto, que o enforcement legislativo fosse 

tão significativo como observado em países de common law como a Grã-Bretanha, em que 

a corporate liability encontrou maior enforcement, tornando a responsabilização coletiva 

mais difundida que a individual299.  

Quanto ao crime organizado, a legislação tedesca, positivada no §129 do 

Strafgesetzbuch - StGB, cuida da punibilidade da formação de associação criminosa 

(Strafbarkeit der Bildung krimineller Vereinigungen), assim como na Organisiert-

Kriminalität-Gesetz, OrgKG300, especificada em matéria ambiental na Gesetz zur 

                                                            
293 FAURE, Michael, HEINE, Günter, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, 
op. Cit., idem. 

294 FAURE, Michael, HEINE, Günter, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, 
op. Cit., p. 19. 

295 HÜPER, Reiner-Jörg, Application of Criminal Environmental Law in Germany, in COMTE, Francoise, 
KRÄMER, Ludwig, Environmental Crime in Europe. Rules of Sanctions, Groningen, Europa Law 
Publishing, 2004, pp. 151-161. 

296 A exemplo de outros países como Itália e Portugal. 

297 FAURE, Michael, HEINE, Günter, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, 
Copenhagen, Metro, 2000, p. 32. 

298 Por isto chamada de modo pejorativo por alguns de hermafrodita. 

299 FAURE, Michael, HEINE, Günter, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, 
op. Cit., pp. 48-50. 

300 KINZIG, Jörg, Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, Duncker 
Humblot, Berlin, 2004, p. 45. 
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Bekämpfung der Umweltkriminalitat (2. UKG 1994) e no § 27 da ChemG, referindo-se ao 

uso de produtos químicos301. 

 

ASPECTOS COMUNITÁRIOS  

 

UNIÃO EUROPEIA  

 

Certo é que, em regra, os diplomas internacionais em matéria ambiental têm 

apresentado textura aberta, com matiz soft law. No entanto, a pressão política dos moral 

claimers para a eficácia destes documentos têm feito com que cada vez mais tenham eles 

caráter binding, aproximando-se, pois, do ius cogens. Este, de resto, tem sido o caráter das 

normativas de outros organismos internacionais como OECD, OMC, Interpol e Europol 

sobre a matéria, conforme verificado em matéria de responsabilidade no capítulo III. E, 

não raro, as indicações caminham no sentido da adoção de sanções penais302. 

Conquanto se discuta ainda a competência penal da União Europeia, em matéria 

penal-ambiental, dois documentos assumem fundamental importância no âmbito da União 

Europeia: a Convenção para a proteção do Meio-Ambiente através do Direito Penal, 

Estrasburgo, 4.XI.1998 e a Diretiva 2008/99/CE de 19.11.2008, relativa à proteção do 

Meio-Ambiente através do Direito Penal. Ambos sinalizam aos Estados-membro a 

necessidade de adoção de sanções penais para a salvaguarda ambiental. 

As atividades ab initio lícitas – mas deletérias ao meio-ambiente - mais recorrentes 

na comunidade são o tráfico de espécies em extinção, comércio de madeira, mercado de 

substâncias nocivas ao ozônio e a gestão de resíduos perigosos. 

                                                            
301KLOEPFER/Vierhaus, Umweltstrafrecht, München,Verlag C.H. Beck, 1995.  

302 Resíduos EU, começa com Diretiva 75/442/EEC e chega à Diretiva 2006/12/EC. Cf. EU directive on 
waste statistics, p. 20. 
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A propósito da gestão de resíduos sólidos, a política europeia construiu-se a partir 

da implementação política do mercado de resíduos, dividido em produção, coleta, 

transporte e tratamento final, contemplando a WTE (waste-to-energy incineration) e, 

finalmente, a reciclagem303. 

A Comissão Europeia estabeleceu o Programa MAVUS (Method for Assessment of 

Vulnerability of Sectors) com o escopo de mapear os setores econômicos e sua 

vulnerabilidade ao crime organizado ambiental.  

Constatou-se que os setores mais atingidos pelo crime organizado na União 

Europeia são: resíduos sólidos, tráfico de espécies em extinção, uso de substâncias nocivas 

à camada de ozônio, resíduos radioativos, e madeira. 

A identificação dos tipos mais recorrentes de delitos aponta para: pessoas físicas 

(descarga ilegal de substâncias perigosas na água, dumping ilegal de lixo, embarque ilegal 

de lixo, deterioração ilegal de habitat protegido, comércio ilegal e uso de substâncias 

nocivas à camada de ozônio) e pessoas jurídicas (descarga ilegal de substâncias perigosas 

na água, dumping ilegal de lixo, embarque ilegal de lixo, deterioração ilegal de habitat 

protegido, comércio ilegal ou uso de substância nociva ao ozônio) 304. 

A construção europeia concentra-se em torno de dois tipos de criminalidade 

relacionadas ao comércio, transporte e alocação de resíduos sólidos: um primeiro, da 

destinação do resíduo; um segundo, pela própria indústria ligada ao resíduo sólido.  

Neste primeiro aspecto, observa-se a destinação incorreta do resíduo pela pessoa 

física ou jurídica. No segundo, relacionado ao comércio propriamente dito, a indústria do 

resíduo aproveita-se para praticar, ao lado de crimes ambientais, crimes correlatos à 

exploração, como a evasão fiscal. Em regra, a legislação comunitária abarca apenas aquele 

                                                            
303 BEKEN, Tom Vander (org.), The European waste industry and crime vulnerabilities, Antuérpia, Maklu 
Publishers, 2007, pp. 12-16. 

304 Ver EUROPEAN COMISSION, Study on environmental crime in the 27 Member States, Study 
JLS/D3/2006/05, http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/pdf/report_environmental_crime.pdf acessado 
em setembro de 2011. 
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primeiro caso, sendo certo que a doutrina aponta a existência de déficit quanto ao 

segundo305. 

O enforcement da legislação comunitária é sobremaneira instrumentalizado por 

mecanismos de controle informal, especialmente pela atuação de ONGs. 

No campo dos resíduos sólidos, o risco de produção de danos ambientais é 

fortemente associado à concorrência e à tentativa de redução de custos de produção das 

empresas, especialmente na área de resíduos perigosos, como o mercado de resíduo 

nuclear306. 

Estimativas indicam que ao menos 20% das cargas de resíduos para reuso – 

produtos ditos second-hand - embarcadas para países em desenvolvimento são ilegais307. 

Interessante observar que o orçamento industrial dirigido a gastos para evitar ou 

reparar danos ambientais tem sido capitalizado pelas grandes empresas, que utilizam-no a 

título de merchandising; no caso pequenas empresas, o custo ambiental, por representar em 

muitos casos um óbice à concorrência, acaba por ser posto de lado. 

A produção anual de resíduos sólidos na União Europeia é de 1,3 bilhões de 

toneladas, podendo chegar a 3 bilhões de toneladas caso sejam consideradas também as 

fontes ilícitas de produção308. Da cifra de 1,3 bilhões, 26% correspondem à indústria 

manufatureira e 14% aos resíduos municipais. 

Em regra, o resíduo industrial é tratado por empresas privadas, ao passo que o 

municipal por empresas públicas, que registram índice grande de privatização, que varia de 

                                                            
305 BEKEN, Tom Vander (org.), The European waste industry and crime vulnerabilities, op. Cit., p. 13. 

306 BEKEN, Tom Vander (org.), The European waste industry and crime vulnerabilities, op. Cit., idem. 

307 BEKEN, Tom Vander (org.), The European waste industry and crime vulnerabilities, op. Cit., p. 15. 

308 BEKEN, Tom Vander (ed.), The European waste industry and crime vulnerabilities, op. Cit., p. 20 e 
European Environmental Agency (EEA). 
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5 a 100 por cento, a depender do país309. Os resíduos nucleares ficaram a cargo das 

autoridades públicas.  

A discussão em torno da competência penal da União Europeia permanece em 

aberto. Ainda que haja, como visto, diretivas aos países-membros para a adoção de 

mecanismos penais de controle ambiental, a falta de competência comunitária para legislar 

em matéria penal tem constituído óbice, na opinião de alguns, para a implementação 

efetiva de controle ambiental310.  

Assim, a “sanção comunitária”, ainda que esforços haja no sentido da 

harmonização das partes geral e especial do direito penal, vale-se mais de conteúdo 

propositivo do que propriamente sancionador. 

Os tipos de sanção mais comuns são: multa, arresto, confisco, recusa de 

licenciamento. Cresce a importância dos direitos humanos a meio ambiente saudável, 

especialmente em populações vulneráveis. 

A comunidade europeia tem sido vista como vanguardista em material ambiental311. 

A sanção, em seus diferentes viéses, é ainda tida como o meio de enforcement do direito 

ambiental. Por isto alguns defendem que o legislador comunitário deveria ter competência 

para estabelecer sanções penais312. 

Estudos da Comissão Europeia concluíram que há diferenças entre a adoção de 

penalidades ambientais nos Estados-Membros.  

Para que se tenha ideia da dimensão dada na União Europeia, ainda quanto à 

política de resíduos, basta verificar que o 6º programa ambiental da UE contempla a gestão 

                                                            
309 BEKEN, Tom Vander (ed.), The European waste industry and crime vulnerabilities, op. cit., p. 21. 

310 BOSS, Philippe Vladimir, Le droit penal à l’aide de l’efficacité du droit européen – l’exemple du droit 
penal européen de l’environment, Lausanne, Schulthess, 2008. 

311 BOSS, Philippe Vladimir, Le droit penal à l’aide de l’efficacité du droit européen, p. 1. 

312 BOSS, Philippe Vladimir, Le droit penal à l’aide de l’efficacité du droit européen p. 1 “pour cela, le 
pouvoi d’adopter des sanctions pénales devrait être reconnu au législateur communautaire”. 
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de resíduos, ao lado de mudança climática, natureza e biodiversidade, meio-ambiente e 

saúde. 

A Diretiva 75/442 de 15 de julho de 1975 é tida como a diretiva-quadro da UE em 

matéria de política de resíduos. Sofreu, até o momento, 1991 emendas, o que demonstra o 

intenso debate da comunidade em relação à matéria. 

A Diretiva do Conselho Europeu 78/319 de 1978, que versa sobre resíduos tóxicos 

e perigosos, sinaliza a dificuldade de definir-se o que é “toxicidade” e o que seria 

“periculosidade”.  

Assim, a diretiva definiu os conceitos de tóxico ou perigoso elencando em anexo as 

substâncias tidas como tais. Perigosas ou tóxicas seriam as substâncias, na forma descrita 

no anexo, em níveis específicos de concentração e quantidade. A definição de resíduo foi 

praticamente copiada da Diretiva 75/442 de 15 de julho de 1975313. Já a diretiva 91/689, é 

tida como lex specialis para resíduos nocivos (hazardous waste). 

A normativa europeia informa-se por três princípios básicos: prevenção e precaução 

e poluidor-pagador, o que é verificável na Diretiva 219/92, que recomenda cautela no 

manejo de resíduos, na Diretiva 220/90, que regulamentou a produção e comércio de 

transgênicos, bem como na Diretiva 1829/2003, que ao regular questões ligadas à 

alimentação, disciplinou a rotulagem dos alimentos geneticamente modificados314. Além 

disto, a Diretiva 99/2008 do Conselho Europeu, que trata da tutela penal do meio-

ambiente, bem como a Diretiva 123/2009 (que modifica a Diretiva 35/2005), são 

documentos importantes à regulamentação. 

As Diretivas, no entanto, como dito, não possuem caráter cogente (binding), sendo 

antes, documentos soft, com o escopo de promover a harmonização legislativa dos países-

membros315. Em termos pragmáticos, é verdade, o enforcement verificado tem sido 

                                                            
313 CALSTER, Geert Van, Handbook of EU Waste Law, Richmond, Richmond Law and Tax, 2006, pp. 53-54. 

314 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 91. 

315 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, op. Cit., p. 92. 
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substancial, o que leva alguns a conferirem caráter mixt ou até mesmo hard aos 

documentos analisados.  

 

MERCOSUL 

 

O Mercado Comum do Cone Sul, MERCOSUL, foi criado e positivado pelo 

Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, congregando inicialmente Argentina, 

Brasil, Uruguai e Paraguai em torno de objetivos comerciais comuns.  

Em matéria ambiental, a partir de 1992 têm início as Reuniões sobre o Meio 

Ambiente – REMA. Com o Tratado de Ouro Preto de 7 de dezembro de 1994, o REMA se 

transforma no Subgrupo de Trabalho número 6. REMA e subgrupo 6 produziram diretrizes 

que de certo modo seguiam as tendências apresentadas por outros blocos de países, 

notadamente da União Europeia.  

Significativa, no campo da regulamentação ambiental e principalmente na busca de 

maior enforcement normativo e compliance, é a preocupação de que os países 

importadores de produtos do MERCOSUL tenham em vista modelos regulatórios que 

contemplem formas trabalhadas na presente tese como mais próximas do modelo commow 

law de regulação, a exemplo da adoção de critérios ISO 14000, como revela a  introdução 

de mecanismos regulatórios para tanto - positivada na Declaração de Taranco, de 21 de 

junho de 1995, estando sinalizado também na parte anexa do Acordo-Quadro do Meio-

Ambiente de 2001, especificamente no que concerne ao item “instrumentos de política 

ambiental”. 

No Acordo-Quadro sobre o Meio-Ambiente, de 22 de junho de 2001, verifica-se a 

conformação e consolidação das normas em matéria ambiental do bloco, ainda que a 

questão do enforcement ainda deixe a desejar, até mesmo pelo grau de integração por que 

passa a união de países no momento.  
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O Acordo-Quadro remete-se às Convenções da ONU tiradas por ocasião da Rio 92 

para indicar aos países-membros diretrizes de sustentabilidade ambiental, confome 

sugerem logo ao início os artigos 1 a 3 da Convenção, sinalizando inclusive para o fato de 

que a integração do bloco pode ser fortalecida a partir da inclusão da matéria ambiental nas 

políticas setoriais dos países (artigo 3º., b). 
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CONCLUSÃO DA PARTE II 

 



  160

 

 

A par da insuficiência teórica da Criminologia do Meio-Ambiente - que consoante 

se verificou na presente tese alimenta-se de elementos econômicos, calcados no sujeito 

individual, ao passo que os desvios ambientais em escala transfronteiriça ocorrem 

principalmente a partir da ação de formações coletivas, reticulares – os capítulos anteriores 

buscaram fornecer elementos para a construção de teoria que leve em conta as 

peculiaridades dos danos modernos praticados em desfavor do bem jurídico ambiental. 

Com efeito, a inoperância dos comandos normativos é tributária do descompasso 

existente entre as previsões normativas e as condutas que se busca evitar. Como colocar a 

higidez ambiental a salvo de condutas praticadas de forma reticular, como verificado com 

as organizações lícitas, ilícitas e Estados, mencionadas ao início da tese, quando os 

mecanismos jurídicos estão apegados à sanção de indivíduos?  

A tese busca apontar problemas pouco abordados pelas teorias criminológicas, 

como faz com o estudo do green collar crime, em que afigura-se  a questão da 

environmental justice – aqui laborando-se nas relações entre direito e espaço, tendo-se em 

conta os nichos de desfavorecimento ambiental, que contemplam também os chamados 

environmental refugees; avança no tema da corporate environmental responsibility, CER, 

espécie da corporate social responsibility, CSR; vislumbra as mais novas técnicas 

regulatórias, cuidando da self-regulation e suas diferentes variantes; discute a compliance, 

mecanismo que envolve de modo intrínseco a relação regulador-regulado, cogitando da 

logística reversa; e analisa os esquemas win-win, em que exsurge a sanção positiva, e o 

incentivo a condutas e compliance. 

Os planos da eficácia, efetividade, cumprimento e sanção normativa punitiva  são, 

em sede regulatória ambiental, paulatinamente substituídos pelos conceitos de compliance, 

self-regulation, corporate responsibility e sanção positiva. 
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Para tanto, fundamental o enraizamento social do conceito de desenvolvimento 

sustentável316, a ser tomado, no entanto, com ressalvas. 

É que há argumentos substanciais no sentido de que não há possibilidade de 

compatibilização entre economia de mercado e meio-ambiente, pois este é tratado como 

mercadoria naquele317.  

Os indicadores de sustentabilidade deveriam, isto sim, para serem legítimos, incluir 

critérios de decision making, pesquisa e análise, construção democrática de consenso e 

participação popular318. 

Os desdobramentos dos debates em torno do desenvolvimento sustentável 

trouxeram à pauta a necessidade de inclusão de novos critérios para aferição do produto 

interno bruto dos países. Assim laborou, aliás, a comissão instituída na França em fevereiro 

de 2008, composta por Sen, Stiglitz e Fitoussy, para lidar com as limitações do PIB 

enquanto indicador social e econômico319. 

Fato é que a green criminology, ao elastecer o conceito de crime, transcendendo as 

definições positivadas normativamente, deu nova conformação penal aos princípios da 

legalidade e da responsabilidade atrelada a bens jurídicos a serem tutelados de modo 

restrito pelas previsões legais. 

Para tanto, a oposição existente no campo criminológico, ao dividir teorias realistas, 

confrontadas com aquelas construtivistas, é de fundamental importância. 

                                                            
316 PARRIS, Thomas, KATES, Robert, Characterizing and measuring Sustainable Development, in Annual 
Review of Environmental Resources, v. 28, 2003, pp. 559–586. 

317 BURNS, Ronald, LYNCH, Michael, STRETESKY, Paul, Environmental Law, Crime and Justice, New 
York, LFB Publishing, 2008, a exemplo de James O’Connor, p. 37. 

318 PARRIS, Thomas, KATES, Robert, Characterizing and measuring sustainable development, in Annual 
Review of Environmental Resources, 2003, n. 28, PP. 559-586, p. 579. 

319STIGLITZ, Joseph, SEN, Amartya, FITOUSSY, Jean-Paul, Rapport de la Comission sur la mesure des 
performances économiques et du progrès social, in www.stiglitz-sen-fitoussi.fr, acesso em 02.01.2012. A 
Comissão promoveu avanços no conceito de desenvolvimento sustentável, de Gro Brundtland, Maurice 
Strong e Ignacy Sachs, especificamente no campo dos indicadores de desenvolvimento. 
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As teorias de filiação construtivista, por não se restringirem a aparatos estatais, 

lançam olhos para os demais centros sociais de produção normativa, bem como os fatores 

que influenciam a nomogênese.  

Assume papel central a atuação midiática, bem como as corporações econômicas, 

muitas vezes unidas sob a forma “técnico-científica-industrial-financeira-midiática”. E a 

união dos entes, nestas esferas, não é rara, principalmente em áreas em que o Meio-

Ambiente está envolvido, muitas vezes submetendo populações locais. A associação entre 

as multinacionais Dupont (agrotóxicos), Pionner (transgênicos) e British Petroleum, 

Volkswagen e ADM (transgênicos)320 ilustra este caso. 

                                                            
320 PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter, De sementes, de saberes e de poderes ou de OGMs e OLMs: em 
busca de precisão conceitual, in 
http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/2007_de_sementes_de_saberes_e_de_poderes.pdf. 

     Correntes   

Padrão 

 

Realistas 

 

Construtivistas 

Paradigma  Crime como fato bruto 

 

Construção social do conceito 

de crime 

Núcleo típico Lei penal Instituições de controle social, 

legislação 

Poder 

envolvido 

Legislativo Executivo, legislativo, 

judiciário 



  163

Foi nesta linha, aliás, a orientação da União Europeia ao instituir consulta pública 

para aferir a pertinência da adoção de mecanismos de smart regulation em diversos 

setores, incluído o ambiental. 

As formas compartilhadas de gestão ganham relevo, especialmente a par da 

implementação pelos regulados da corporate environmental regulation, variante específica 

da já propalada corporate social regulation321. 

O avanço na área é significativo com o incremento tecnológico comunicacional322 

que comprime as noções de tempo e espaço, o que faz a teoria evoluir para perscrutar as 

formas de “transnational corporate social regulation norms” bem como de “transnational 

corporate environmental regulation norms”. A responsabilidade ambiental corporativa, 

segundo os grupos de defesa dos interesses ambientais (advocacy groups)323, em verdade 

esconderia anseio por incremento dos lucros empresariais324.  

Certo é que se discute ainda a natureza normativa dos mecanismos de corporate 

regulation – variando de soft law a para-legal expectactions, ou mesmo encarando-se a 

condição de outros imperativos éticos325. 

Aqui, o ponto que mais tem despertado polêmicas é o da gestão dos resíduos 

sólidos, especialmente das grandes empresas transnacionais que alocam suas plantas 

produtivas em locais em que, como visto, ou a legislação é mais débil, ou a circunvenção à 

                                                            
321 BISSCHOP, Lieselot, Corporate environmental responsibility and criminology, in Crime, Law and Social 
Change, v. 53, 2010, pp. 349-364. 

322 PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter, A globalização da natureza e a natureza da globalização, Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 2006. 

323 BRAITHWAITE, John, Setting standards for restorative justice, The British Journal of Criminology, v. 
42, 2002, pp. 563-577. 

324 BISSCHOP, Lieselot, Corporate environmental responsibility and criminology, in Crime, Law and Social 
Change, v. 53, 2010, pp. 349–364, p. 363. 

325 TORRANCE, Michael, Persuasive Authority Beyond the State. A Theoretical Analysis of Transnational 
Corporate Social Responsibility Norms as Legal Reasons Within Positive Legal Systems, in German Law 
Journal, v. 12, n. 08, 2011, pp. 1573-1636, p. 1573. 
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regulamentação existente é mais fácil, em vista, por exemplo, da fragilidade dos órgãos 

administrativos, muitas vezes capturados pelo mercado. 

A General Eletric é exemplo clássico, nomeado pela Environmental Protection 

Agency estadunidense, por possuir mais de 80 depósitos mal administrados de resíduos 

perigosos. As empresas norte-americanas com danos ambientais concentram-se em áreas 

como petróleo, automóveis, produtos elétricos e petroquímicos. Um dos fatores que 

incentivam o desvio é o oligopólio. 

A Green Criminology aponta outras atividades que, ainda que consideradas lícitas, 

são igualmente nocivas ao meio-ambiente, de modo que poderiam sofrer enquadramento 

legislativo penal oportuno. 

Este é o caso dos danos ligados à produção e comércio de alimentos (food crime, na 

literatura criminológica). A criminologia ocupou-se, no plano interno, de crimes 

relacionados a fraudes financeiras, tributos e evasão de divisas, e no plano internacional a 

crimes ligados ao tráfico, lavagem de dinheiro, negligenciando o food crime326. 

Para tanto, há que ser analisada a produção de alimentos no mundo globalizado, a 

utilização de organismos geneticamente modificados e a manufatura e adulteração de 

alimentos327. 

Também aqui as situações monopolísticas e oligopolísticas favorecem a prática de 

condutas ambientalmente nocivas. Verifica-se que os organismos geneticamente 

                                                            
326 CROALL, Hazel, Food Crime, in BEIRNE, Piers, South, Nigel, Issues in Green Criminology. 
Confronting harms against environments, humanity and other animals, Portland, Willan Publishing, 2007, 
pp. 206-229, p. 222. 

327 CROALL, Hazel, Food Crime, in BEIRNE, Piers, South, Nigel, Issues in Green Criminology. 
Confronting harms against environments, humanity and other animals, Portland, Willan Publishing, 2007, pp. 
206-229, p. 224. 
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modificados são produzidos e comercializados328 basicamente por quatro grandes 

corporações multinacionais, a saber: Monsanto, Syngenta, Du Pont e Bayer329.  

 A par das organizações lícitas, há ainda, como sustentado, as organizações ilícitas 

fundadas na transgressão a regras e atos desviantes para o fim de obterem o lucro com o 

manejo ambientalmente deletério. É o caso das máfias ligadas ao comércio ilícito de 

resíduos no sul da Itália, paradigmático ao apontar as ligações espúrias entre poder público 

e particulares, que não raro utilizam-se de circunvenções a parâmetros legais para 

atingirem escopos ilícitos330. 

Por isto mesmo, o FBI elenca como prioridade em sua fiscalização no âmbito do 

meio-ambiente o tráfico transfronteiriço de resíduos tóxicos331.  

Lamentavelmente, Estados também são atores praticantes de condutas desviantes, 

como aponta a green criminology. A utilização de aditivos químicos e herbicidas nas 

políticas de erradicação de drogas praticadas pelos EUA em países em desenvolvimento 

trouxe impactos substanciais do ponto de vista ambiental e geopolítico, não raro sob o 

pretexto de “prevenir o crime”332. 

Aliás, as dificuldades enfrentadas pelos países subdesenvolvidos em imporem suas 

pautas nas deliberações internacionais tem sido constante objeto de discussão nos fóruns 

internacionais333. 

                                                            
328 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, pp. 49-50. 

329 WALTERS, Reece, Eco crime, in WALTERS, Reece, TALBOT, Deborah, MUNCIE, John (orgs.), 
Crime. Local and global, Cullompton, Willan Publishing, 2010pp. 173-209, p. 194. 

330 RUGGIERO, Vincenzo, SOUTH, Nigel, Green Criminology and Dirty Collar Crime, in Critical 
Criminology, v. 18, 2010, pp. 251-262. 

331 SOUTH, Nigel, Corporate and state crimes against the environment. Foundations for a green perspective 
in european criminology, in RUGGIERO, Vincenzo, SOUTH, Nigel, TAYLOR, Ian, The New European 
Criminology. Crime and social order in Europe, Oxon, Routledge, 2005, pp. 443-462, p. 457. 

332 OMO ROSA DEL, The Ecological Impact of illicit drug cultivation and crop eradication programs in 
Latin America, in Theoretical Criminology, Vol 2(2), 1998, pp. 269-278. 

333 RUGGIERO, Vincenzo, SOUTH, Nigel, Critical Criminology and Crimes against the environment, in 
Critical Criminology, v. 18, 2010, pp. 245-250. 
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A pretexto de sanar o problema da fome na África foram praticados inúmeros danos 

ao meio-ambiente, utilizando-se o solo africano para fazer experiências relativas aos 

transgênicos, sendo a população testada para aferir a resistência do organismo humano a 

tais produtos334. 

Até mesmo o Vaticano organizou conferência em prol dos alimentos geneticamente 

modificados335. 

Outra alternativa para buscar resolver conflitos ambientais é o mecanismo 

restaurativista, que se proclama como forma de justiça oposta ao retributivismo e ao 

atuarialismo, mas que não é tão progressista quanto o abolicionismo penal336. 

É preciso, aqui, distinguir as práticas restaurativas. É que tornou-se lugar-comum 

afirmar-se que seriam bem sucedidas onde aplicadas. Ocorre que, em verdade, confundem-

se algumas práticas de mediação (que podem ou não ser baseadas no restaurativismo), com 

a Justiça Restaurativa propriamente dita.  

Nos EUA, incluso, a maior parte das políticas de mediação não têm por trás o 

restaurativismo337. Curioso notar que o próprio John Braithwaite, o mais notável dos 

restaurativistas, que elogia exemplos japoneses de controle informal baseados em Justiça 

Restaurativa afirma que não gostaria de viver por lá. 

Os defensores dos modelo restaurativo afirmam que deveria ser encarado como 

forma de combate à ineficiência e sobrecarga do sistema de justiça criminal338. Assim, a 

justiça restaurativa aponta também para as aplicações ambientais e o problema da 

informalização dos meios jurídicos de resposta a conflitos. 
                                                            
334 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, pp. 60-65. 

335 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, op. Cit., p. 76. 

336 ZEHR, Howard, Retributive justice, restorative justice, in JOHNSTONE, Gerry, A Restorative Justice 
Reader. Texts, sources, context, Portland, Willan Publishing, 2003, pp. 69-83. 

337 TONRY, Michael, idem, p. 23. 

338 BOUTELLIER, Hans, The vital context of restorative justice, in AERTSEN, Ivo et. al., Institutionalizing 
Restorative Justice, Cullompton, Willan Publishing, 2006, considera que “restorative justice can be seen as a 
solution for the deficit of the criminal justice system” p. 25. 
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As críticas aos restaurativistas são inúmeras, residindo principalmente em torno do 

conceito confessional de shame, culpa, que acaba por estigmatizar, causando mesmo 

problemas psicológicos às partes envolvidas na resolução do conflito. 

Para questões ambientais, que em regra envolvem muitas vítimas (coletivo), o 

direito tem a limitação numérica, de autores e réus339. Em países como Inglaterra e País de 

Gales, pode o órgão ambiental, a agência reguladora ambiental, dar início à persecução 

penal340. Casos práticos apontam que a multa pecuniária seria mais eficiente. 

Dentre as medidas comuns em países de common law estão pagamento a 

organizações ambientais ou fundos ambientais, pagamento dos custos do processo 

investigativo dos danos, restauração e prevenção de danos341. 

Quanto aos mecanismos de responsabilização adotados na civil law, o problema 

principal reside nas categorias forjadas pelo Direito Penal para realizar o controle social. É 

que os conceitos centrais da dogmática penal, a culpabilidade, a conduta, a ação, o tipo, a 

legalidade, foram todos forjados tendo em vista o modelo de Estado Liberal e a 

necessidade de garantir as liberdades individuais em face dos poderes estatais. 

No entanto, os padrões relacionais dos Estados Social e Pós-Social são 

substancialmente diferentes, e as necessidades de garantia passam do individual ao 

coletivo, sem que as formas jurídicas acompanhem a transição. Os modelos ideal-típicos de 

Estado posteriores ao Liberal não forjam garantias claras de proteção aos interesses 

transindividuais e coletivos, especificamente o ambiental. 

Os defensores da incapacidade do Direito Penal para fazer frente aos desígnios 

modernos e ambientais, dividem-se basicamente em três categorias: 

                                                            
339 KOMESAR, Neil, Imperfect Alternatives - Choosing Institutions in Law, Economics, and Public Policy, 
Chicago, University of Chicago Press, 1994, pp. 25-26. 

340 FAURE, Michael, HEINE, Günter, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union, 
Copenhagen, Metro, 2000, p. 22. 

341 BUNDESKRIMINALAMT, Bekämpfung der Umweltkriminalität, Alemanha, 2001. 

 



  168

• Os reformadores, que postulam que o Direito Penal, reformado, pode e deve 

ser o mecanismo a ser utilizado;  

• Os coletivistas, defensores da higidez penal; 

• Os defensores da total incapacidade penal, muitas vezes patrocinados pelo 

mercado, que atrelando a noção de pessoa a bem jurídico, excluem 

completamente os bens coletivos da esfera penal. 
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5. Criminologia dos Danos Ambientais Transnacionais - Tese Conclusiva 
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As teorias criminológicas ligadas a crimes econômicos, a par da teoria do white-

collar crime, de Edwin Sutherland, são insuficientes para analisar as especificidades dos 

danos ambientais.  Atualmente, conforme o sistema jurídico, há teorias, muitas vezes 

parciais, que dão conta de parte da avaliação criminológica dos danos ambientais 

transfronteiriços.  

Na common law, estas teorias dividem-se entre os partidários da green criminology, 

por um lado, e os partidários de esquemas de regulação e autorregulação (em esquemas 

como o de restorative justice, smart regulation e command and control), por outro.  

Já na civil law, prepondera atualmente o debate em torno do conceito de 

responsabilidade e, dentro dele, qual o melhor ramo, se penal, administrativo ou outro, 

sendo que cada vez mais influência têm as teorias originárias da common law, 

especialmente aquelas ligadas à regulação e à autorregulação. 

Para contemplar as respostas demandas pela matéria ambiental, a criminologia do 

Meio-Ambiente deve abordar, como metodologia de análise de danos ambientais, os 

seguintes pressupostos: 

A) A criminalidade ambiental organizada transnacional desdobra-se em pelo menos três 

campos, conforme o agente, a saber: 

a) organizações lícitas, que circunscrevem os parâmetros legais, 

atuando de modo a causar danos ambientais.  

b) organizações ilícitas, que causam danos ambientais342. 

                                                            
342 Cf. SPIEGEL ONLINE, Tonnenweise Sondermüll. Brasilien schickt Schiff nach Hamburg zurück, über 
www.spiegel.de, acesso em 01.07.2011. „das Müllgeschäft ist schmutzig – und international. Eine 
koreanische Reederei verschifft Sondermüll aus Tschechien über einen deutschen Hafen nach Brasilien, um 
ihn dort illegal zu verklappen“. 
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c) Estados, sendo que a conduta estatal nociva ao Meio-Ambiente 

pode se dar em duas fronteiras:  

 

c.1) nacional, hipótese em que o Estado causa danos 

em seu próprio território (que não é o campo do 

presente trabalho); 

c.2) internacional, em que a atuação estatal atinge os 

limites de outros territórios, o que se pode apresentar 

de dois modos diversos: c.2.1) estado desenvolvido 

versus estado desenvolvido, c.2.2) estado 

desenvolvido versus estado subdesenvolvido 

(dimensão privilegiada no presente estudo). 

 

B) Em regra, os danos ambientais são causados em locais de hipossuficiência, como países 

pobres, comunidades hipossuficientes, bairros pobres - o que tem sido tratado por parte da 

criminologia do meio-ambiente sob a rubrica environmental justice. 

 

C) A norma jurídica tem sofrido mudança estrutural ao longo da história. Recentemente, 

teve de, necessariamente, contemplar questões sociais. Agora, tem, necessariamente, de 

observar a proteção ambiental, qualquer que seja o setor regulamentado.  

 

D) A produção de normas jurídicas sofre, além disto, influência marcante do Direito 

Internacional. Conforme visto, a internacionalização pode se dar a partir de i) unificação, 

ii) harmonização ou iii) cooperação.  
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Neste sentido, as normas emanadas por Organizações Internacionais como OECD, 

OMC, Interpol, Europol e outras, têm deixado cada vez mais de serem soft law, sendo que 

seu caráter binding reforça-se aproximando-as de mixt law e hard law. No campo dos 

resíduos sólidos, a harmonização legislativa apresenta-se altamente necessária, tanto em 

matéria penal, quanto em matéria civil e administrativa. Com efeito, a movimentação dos 

resíduos sólidos no espaço transfronteiriço dá-se justamente em função da busca por 

mercados em que os resíduos possam ser descartados com menor custo financeiro343. 

Organismos internacionais como OIT, OECD, OEA, BANCO MUNDIAL (através 

dos órgãos Agência Internacional de Desenvolvimento e Banco Mundial para reconstrução 

e desenvolvimento, corporação financeira internacional e agência multilateral de garantia 

de investimentos, bem como o centro internacinal para resolução de disputas de 

investimentos, CIADI), Banco Interamericano de Desenvolvimento, Europol, Mercosul, 

Interpol, Ocde, Unep, Unicri, União Europeia, Banco Mundial344, e outros relatados no 

trabalho, têm se envolvido cada vez mais nas questões ambientais, traçando diretrizes e 

indicadores aos Estados345, não raro militando em favor de harmonizações e unificações 

legislativas, embora se reconheça ser extremamente difícil harmonizar legislações, dado o 

grau de diferenças sociais, culturais, históricas346. 

Assim, a INTERPOL347 divide os ecocrimes em poluição e vida selvagem. O 

UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) subdivide em 

comércio ilegal de espécies selvagens, comércio ilegal de substâncias depletoras de ozônio, 

                                                            
343 SADELEER, Nicolas de, La repression des infractions en matière de gestion des déchets, in COMTE, 
Francoise, KRÄMER, Ludwig, Environmental Crime in Europe. Rules of Sanctions, Groningen, Europa Law 
Publishing, 2004, pp. 65-70. 

344 PRIOSTE, Fernando Gallardo Vieira, HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro, Empresas 
Transnacionales en el Banco de los Acusados. Violaciones a los Derechos Humanos y las posibilidades de 
responsabilización, Curitiba, Terra de Direitos, 2010. 

345 O Companies Act, 2006, Reino Unido, obrigando empresas com ações na Bolsa de Valores de Londres a 
“presentar informes anuales a sus accionistas y a los órganos públicos sobre los riesgos sociales y 
ambientales de sus actividades” 

346 WALTERS, Reece, Eco crime, in WALTERS, Reece, TALBOT, Deborah, MUNCIE, John (orgs.), 
Crime. Local and global, Cullompton, Willan Publishing, 2010pp. 173-209, p. 195. 

347 Relatório da Interpol de 2007. 
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despejo e transporte ilegal de resíduos perigosos, pesca ilegal, exploração ilegal de 

madeira, biopirataria, despejo ilegal de óleo em águas oceânicas348. 

Aliás, o Parlamento europeu aprovou em 2001 a extensão da competência da 

EUROPOL para abranger crimes complexos como o ambiental, o que passou a vigorar a 

partir de janeiro de 2002349. 

O UNICRI (Instituto Interregional da ONU para a pesquisa criminal)  350 aponta o 

transporte ilícito de resíduos nocivos como um dos quatro tipos básicos de crimes 

ambientais351. 

E) Há três eixos principais em que os danos ambientais transfronteriços ocorrem: eixo 

climático (consolidado internacionalmente pela Convenção do Clima de 1992 e seu 

Protocolo de Kyoto de 1997), eixo biossegurança (consolidado pela Convenção da 

Biodiversidade de 1992 e seu Protocolo de Cartagena de 2000, bem como pela Convenção 

de Basileia para o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos de 

1999), eixo desenvolvimento sustentável (consolidado pelo Relatório da Comissão 

Brundtland de 1987). 

A Comissão Brundtland chegou, em seu relatório final, a indicar situação de 

hipossuficiência enquanto fator de poluição do meio-ambiente352. A necessidade de 

sobrevivência conjugada com falta de acesso a informação, especialmente em matéria 

ambiental, não deixaria outra escolha às pessoas em situação de carência, senão a de 

poluir. Equacionar a questão ambiental passa, pois, pela resolução dos problemas sociais. 

                                                            
348 WALTERS, Reece, Eco crime, in WALTERS, Reece, TALBOT, Deborah, MUNCIE, John (orgs.), 
Crime. Local and global, Cullompton, Willan Publishing, 2010, pp. 173-209, p. 176 

349 ALBRECHT, Hans-Jörg, Environmental Crime in Europe, p. 75. 

350 WALTERS, Reece, Eco Crime and Genetically Modified Food, New York, Routledge, 2011, p. 48. 

351 WALTERS, Reece, Crime, regulation and radioactive waste in the United Kingdom, in BEIRNE, Piers, 
South, Nigel, Issues in Green Criminology. Confronting harms against environments, humanity and other 
animals, Portland, Willan Publishing, 2007, pp. 186-205. 

352 SOUTH, Nigel, The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social exclusion, victims 
and rights, in WHITE, Rob (ed), Global Environmental Harm. Criminological Perspectives, Portland, Willan 
Publishing, 2010, pp. 228-242, p. 236. 
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F) A par das organizações internacionais, há também organizações não governamentais, 

que se constituem em moral claimers, ensejando, muitas vezes, moral panics. A Teoria 

Construtivista, consoante formulação de Spector & Kitsuse trabalhada ao início da presente 

tese, pode ser de extrema utilidade na avaliação de questões atintentes ao meio-ambiente353. 

G) Renova-se, além disto, a pressão internacional para que seja criado Tribunal Ambiental 

Internacional354, que para além de dar visibilidade ao problema da degradação do Meio-

Ambiente, prestar-se-ia ao equacionamento mais equilibrado dos desvios praticados em 

prejuízo ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
353 SPECTOR, Malcom, KITSUSE, John, Constructing Social Problems, Nova Iorque, Aldine de Gruyter, 
1987. COHEN, Stanley, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, MacGibbon 
& Kee, Londres, 1972, and GOODE and BEN-YEHUDA, Moral Panics and the Social Construction of 
Deviance, Blackwell, Cambridge & Oxford, 1994. 

354 WALTERS, Reece, Eco crime, in WALTERS, Reece, TALBOT, Deborah, MUNCIE, John (orgs.), 
Crime. Local and global, Cullompton, Willan Publishing, 2010pp. 173-209, p. 200. Menciona a International 
Court of the Environmental Foundations, criada na Itália em 1988 com o escopo de pressionar a criação de 
um tribunal ambiental international. 
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Anexo I 

 

 
Framework da União Europeia em matéria de resíduos 

I 
Diretiva para tratamentos de 
resíduos derivados do óleo 

Directive 75/439 1975 on the disposal of waste 
oils 

Diretiva considerada Covenção 
Quadro em matéria de resíduos 

Directive 75/442 1975 politics on waste 

Diretiva para regulamentar uso de 
policloridratos 

Directive 76/403 1976 on the disposal of 
polychlorinated biphenyls and 
polychlorinated terphenyls 

Diretiva relativa ao dióxido de titânio Directive 78/176 1978 on waste from titanium 
dioxide industry 

Diretiva relativa a resíduos tóxicos e 
nocivos 

Directive 78/319 1978 on toxic and dangerous 
waste 
 

Diretiva para o controle do 
transporte transfronteiriço de 
resíduos perigosos 

Directive 84/631 1984 on the supervision and 
control within the EC of transfrontier 
shipment of hazardous waste 
 

Diretiva para resíduos radioativos Directive 92/3 1992 on the supervision and 
control of shipments of radioactive waste 
between Member States and into and out of 
the Community 
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Anexo II 

 

Framework da União Europeia em matéria de resíduos 

II 

 

Diretiva para baterias Directive 93/86 de 1993 adapting to technical 

progress Council Directive 91/157 on batteries 

and accumulators containing certain dangerous 

substances 

Diretiva da incineração  Directive 94/67 1994 on the incineration of 

hazardous waste 

Diretiva equipamentos eletrônicos Directive 2002/95 on the restriction of 

hazardous substances in electric and electronic 

equipment 

Diretiva para equipamentos 

eletrônicos 

Directive 2002/96 on waste electric and 

electronic  equipment 

Regulamento para transporte de 

resíduos 

Regulation 259/93  supervision and control of 

shipments of waste within, into and out of the 

European Community 
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Anexo III 

 

 

 

 

Regulamentação da Gestão de Resíduos Sólidos – Brasil e Alemanha 
 

Alemanha Brasil 

Abfallverbringungsgesetz – AbfVerbrG  
2007 

Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 -  
Política nacional de resíduos sólidos 

 AbfVerbrGebV – 
Abfallverbringungsgebührenverordnung 
2007 

Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 -  
Estabelece penas e sanções resultantes 
de condutas e atividades danosas ao 
meio-ambiente 

 AbfVerbrBussV – 
Abfallverbringungsbussgeldverordnung 
2007 

Decreto 6.514 de 22 de julho de 2008 -  
Estabelece sanções administrativas 
para violações ao meio-ambiente e 
procedimento administrativo 

 Zustimmungsgesetz zum Basler 
Übereinkommen 1994 

Decreto 4.581 de 27 de janeiro de 2003 
-  Promulga emenda ao anexo I e adota 
os anexos viii e ix da Convenção de 
Basileia 

Gesetz zu Änderungen des Basler 
Übereinkommens 2002 

Decreto 875 de 19 de julho de 1993 -  
Promulga o texto da Convenção de 
Basileia 

 Verodnung zur Änderung Von Anlagen 
zum Basler Übereinkommen 2003 

Resolução CONAMA 235 de 7 de 
janeiro de 1998 -   
Promove classificação de lixos para 
importação 

 Zweite Verodnung zur Änderung Von 
Anlagen zum Basler Übereinkommen 
2005 

Resolução CONAMA 23 de 12 de 
dezembro de 1996  
Regulamenta importação de lixo 

 Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

 

Verordnung EG Nr. 1418/2007   

Fonte: Adaptado de  
http://www.basel.int/legalmatters/natleg/byparties/frsetmain.html, acesso em 
2011. 
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Anexo IV 

 

Tabela 2 – Biodiversidade 

ALEMANHA 

Verordnung über besonders geschützte 
Gebiete, besonders verwaltete Gebiete, 
historische Stätten und Denkmäler in der 
Antarktis (Antarktis-
Schutzgebietsverordnung-AntSchV) vom 10. 
Juli 2000 

BRASIL 
Decreto nº 5.092/2004 Define regras 
para identificação de áreas prioritárias 
para a conservação, utilização sustentável 
e repartição dos benefícios da 
biodiversidade, no âmbito das atribuições 
do Ministério do Meio Ambiente. 

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten 
(Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV)
Zitierdatum: 2005-02-16 

Decreto nº 4.519/2002  
Dispõe sobre o serviço voluntário em 
unidades de conservação federais, e dá 
outras providências. 

Gesetz über Naturschutz und 
Landschaftspflege Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG 

Portaria MMA nº 19/2005  
Dispõe sobre a criação do Programa de 
Voluntariado em Unidades de 
Conservação. 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. 
September 1979 über die Erhaltung der 
europäischen wild lebenden Pflanzen und 
Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume 
EuLRaumÜbkG 
Zitierdatum: 1984-7-17 

Decreto nº 6.660/2008 - 
Regulamentação da Lei da Mata 
Atlântica  

Gesetz zum Übereinkommen über die 
Biologische Vielfalt (Bio-
Diversitätskonvention, CBD) vom 5. Juni 1992 

 

Geselazu dem Übereinkommen vom 1. Juni 
1972 zur Erhaltung der antarktischen Robben 
RobErhÜbkG 
Zitierdatum: 1987-1-27 

 

Fonte: Adaptado de Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Deutschlands 
und Ministério do Meio-Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, Brasilien 
(http://www.bmu.de/gesetze_verordnungen/alle_gesetze_verordnungen_bmu/doc/35501.php#natur und 
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=legislacao.index&idEstrutura=146&tipo=0). 
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Anexo V 

Proteção Climática e Energias Renováveis 

Alemanha Brasil 

Verordnung über die Erzeugung von Strom aus 
Biomasse Biomasseverordnung Biomasse 2001

(Lei 12.187 de 2010) Política Nacional 
do Clima  

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der 
Erneuerbaren Energien im Strombereich und 
zur Änderung damit zusammenhängender 
Vorschriften (Erneuerbare-Energien-Gesetz, 
EEG 2009) 

DECRETO Nº 4.085 , DE 15 DE 
JANEIRO DE 2002 Promulga a 
Convenção no 174 da OIT e a 
Recomendação no 181 sobre a Prevenção 
de Acidentes Industriais  

Emissionshandels- 
kostenverordnung 2007 - EHKostV 2007 

DECRETO Nº 4.136 , DE 20 DE 
FEVEREIRO DE 2002 Dispõe sobre a 
especificação das sanções aplicáveis às 
infrações às regras de prevenção, controle e 
fiscalização da poluição causada por 
lançamento de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 
nacional

Treibhausgas-Emissionshandels- 
gesetz - TEHG 

DECRETO N o 875, DE 19 DE JULHO 
DE 1993 Promulga o texto da Convenção 
sobre o Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 
seu Depósito (Convenção de Basileia)

Zuteilungsgesetz 2007 - ZuG 2007 

Zuteilungsverordnung 2007 - ZuV 2007 

DECRETO Nº 88.821 , DE 6 DE 
OUTUBRO DE 1983 Aprova o 
Regulamento para a execução do serviço de 
transporte rodoviário de cargas ou produtos 
perigosos

Gesetz zu dem Protokoll von Kyoto vom 11. 
Dezember 1997 zum Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

 

Gesetz zu dem Abkommen vom 20. Juni 1996 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland, den Vereinten Nationen und dem 
Sekretariat des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
über den Sitz des Sekretariats  UNSekrSitz 
AbkG 

 

Fonte: 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=legislacao.index&idEstrutura=137&tipo=0 

http://www.bmu.de/gesetze_verordnungen/alle_gesetze_verordnungen_bmu/doc/35501.php#klima 
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Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentação Organismos Geneticamente Modificados 

Gesetz zur Regelung der Gentechnik 
(Gentechnikgesetz – GenTG) 1990 

Lei 11.105 de 2005 estabelece normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização de 
atividades que envolvam organismos 
geneticamente modificados - OGM 

 Decreto 5.591 de 2005 

Regulamenta dispositivos da Lei 11.105 de 
2005 
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Anexo VII 

 

Diretivas da UE para Resíduos 
EG - Abfallrahmenrichtlinie Nr. 2006/12/EG  
EG - Abfallstatistikverordnung Nr. 2150/EG  
EG - Beschluss Nr. 1600/2002/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das sechste 
Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft 
 
EU-Amtsblatt-Text der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die 
Verbringung von Abfällen 
 
EG-Abfallverbringungsverordnung Nr. 259/93/EWG (EG-AbfVerbrV) 
Richtlinie 1999/31/EG  
des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien und Entscheidung 
des Rates vom 19.12.2002  
Richtlinie 2004/35/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden  
Richtlinie 2008/98/EG  
des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien  
Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (RL 2009/28/EG) 
Muster für die nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energien 
(NREAP) gemäß Richtlinie 2009/28/EG 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Bodenschutz und 
zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG 
 
Fonte: Website UE. 

 

 

 

 

 


