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DIREITO AMBIENTAL 
INTRODUÇÃO: 
- direito ambiental: é um ramo do Direito Público integrado por princípios e regras que regula 
as atividades humanas que afetem direta ou diretamente, efetiva ou potencialmente, o meio 
ambiental natural, cultural e artificial; 

- espécies de meio ambiente: 

CLASSIFICAÇÃO CLÁSSICA 

- meio ambiente natural: cuida da flora, da fauna, do ar, do solo; 

- meio ambiente cultural: cuida do patrimônio histórico, artístico, turístico, da 
história do nosso povo; 

- meio ambiente artificial: cuida do ordenamento urbano; 

CLASSIFICAÇÃO MODERNA + inclui 

- meio ambiente do trabalho: cuida da segurança e saúde do trabalhador 

- meio ambiente genético: cuida do patrimônio genético, com previsão no artigo 
225, §1º, inciso II da CRFB/88; 

- Lei 6.938/81: Lei Nacional de Política do Meio Ambiente – esta lei traz vários conceitos que 
podem ser utilizados como parâmetro na realização da prova; 

- artigo 225 da CRFB/88: é o núcleo duro e espinha dorsal da abordagem sobre o meio 
ambiente no Brasil  neste artigo há a previsão de vários princípios que serão, 
posteriormente, estudados em Direito Ambiental; 

- correntes/abordagem centrais do meio ambiente1: 

- antropocêntrica: 

- pensa o meio ambiente em torno dos interesses do homem; 

- o ser humano está no epicentro da discussão; 

- o meio ambiente existe e serve para servir ao homem; 

- apenas o homem interessa; 

- ecocêntrica: 

- o homem é admitido como parte de um todo, assim as atividades 
humanas podem ser restringidas em prol do bem comum; 

- o meio ambiente deixa de servir somente ao homem e passa a 
servir para preservação e atingimento de interesse de todos; 

- o homem faz parte do todo; 

- biocêntrica:  

- o meio ambiente e as formas de vida não humanas podem ser 
defendidas independentemente da defesa do ser humano; 

- autonomia da defesa das formas de vida não humanas; 

- exemplo: defesa dos animais2; 

                                                            
1 Para Hermes Benjamin a classificação não é composta de antropocentrismo + ecocentrismo + 
biocentrismo, sendo na verdade: antropocentrismo puro + antropocentrismo intergeracional + não 
antropocentrismo. Segundo Luiz Régis Prado a nomenclatura é: antropocentrismo absoluto + 
antropocentrismo relativo + ecocentrismo absoluto. Já Romeu Tomé fala em antropocentrismo 
utilitarista + antropocentrismo protecionista + ecocentrismo ou biocentrismo. 
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- os animais merecem proteção autônoma; 

- movimentos ambientais relevantes: 

- movimento conservacionista: 

- entende a defesa do meio ambiente de forma conciliada com o 
desenvolvimento econômico a demais atividades humanas; 

- movimento preservacionista: 

- tem natureza mais radical e entende o desenvolvimento econômico 
como ameaças à integridade ambiental3; 

- artigo 225 da CRFB/88: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo; 

- bem de uso comum do povo: há interesse difuso na proteção ambiental, sendo o 
bem ambiental difuso, imaterial e autônomo. Segundo o STF é uma “prerrogativa 
jurídica de titularidade coletiva”  não significa que seja um bem público; 

- corrente adotada: ao dizer que “todos tem direito” crê-se que a CRFB/88 coloca 
o homem como protagonista, adotando uma corrente antropocêntrica; 

- a doutrina fala em antropocentrismo moderado ou mitigado no 
artigo 225 da CRFB/88 -> que transita entre o antropocentrismo e o 
ecocentrismo; 

- direito humano: o direito ao meio ambiente equilibrado e um direito humano, 
fruto de luta dos povos, não admitindo o retrocesso. Tal direito é fundamental  
corolário do direito à vida, não apenas do ponto de vista biológico, mas sim “vida 
digna”. Surge daí então a ideia de um mínimo existencial ambiental; 

- sendo um direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é dotado de vários atributos: 

- historicidade: fruto de luta dos povos e conquistado no decorrer da 
história, incidindo a vedação do retrocesso (efeito cliquet); 

- universalidade: pertence a todos indistintamente; 

- inalienabilidade: o direito está fora do mercado, não podendo ser 
comercializado; 

- indisponibilidade: tal direito não está na esfera de transação, não 
podendo seu titular “abrir mão” do direito; 

- limitabilidade: tal direito é limitado por outros direitos 
fundamentais (teoria dos limites dos limites – teoria externa); 

- imprescritibilidade: as ações civis buscando a reparação do dano 
ambiental são imprescritíveis (neste sentido: STJ4); 

- força/eficácia do direito ao meio ambiente equilibrado: 

                                                                                                                                                                              
2 Creio que o julgamento, em direito de família, tratando os semoventes de estimação (pet´s) como 
“sersentes” (seres que sentem) e aplicando o regime jurídico da guarda em vez da divisão puramente 
patrimonial é um exemplo dos reflexos de tal visão nos outros ramos do direito. 
3 A chance de implantação prática de uma filosofia desta ordem é próxima de 0 – rompe, aliás, com a 
premissa da realidade e a possibilidade fática. 
4 Importante que há na Suprema Corte – em sede de RE com Repercussão Geral (RE 654.833) – 
pendência quanto à decisão sobre a imprescritibilidade em tela. A decisão ainda não foi tomada, 
embora até então a doutrina e jurisprudência adotasse a imprescritibilidade. 
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- eficácia dirigente: impõe uma vinculação aos três poderes da República – todos 
os poderes devem agir buscando a defesa de tal direito; 

- eficácia horizontal: tal direito se impõe também nas relações privadas; 

- eficácia integrativa ou irradiante: o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado orienta a elaboração e aplicação da legislação 
infraconstitucional; 

 

REGRAS DE HERMENÊUTICA AMBIENTAL: 

- máxima efetividade do direito fundamental: é preciso se interpretar o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado de forma a lhe dar a maior dimensão e efetividade 
possível; 

- interpretação conforme a constituição: ao se fazer o processo interpretativo deve ser levado 
em conta os vetores constitucionais (mínimo existencial + dignidade ambiental como corolário 
da dignidade da pessoa humana) e buscar a concretização de tais vetores; 

- proibição do retrocesso ou efeito cliquet: o direito tem como atributo a historicidade, não 
admitindo interpretação que retroceda a momentos anteriores da história – diminuindo o grau 
de proteção5; 

- in dubio pro natura: havendo qualquer tipo de divergência na aplicação de duas normas 
ambientais ou mesmo sobre a aplicação de uma determinada norma, deverá prevalecer a 
interpretação que mais beneficie a proteção ambiental6; 

- inaplicabilidade da teoria do fato consumado: segundo o STJ (Súmula 613) não se aplica a 
teoria do fato consumado em matéria ambiental de forma a esvaziar a proteção do meio 
ambiente; 

- inaplicabilidade de direito adquirido à degradação ambiental: não há como alegar que 
houve direito adquirido em caso de desrespeito à norma ambiental (seria verdadeiro venire 
contra factum proprium – comportamento absurdamente contraditório); 

- limitação da discricionariedade administrativa 7 : a análise de mérito por parte da 
administração não pode violar a principiologia que determina prioridade na proteção do meio 
ambiente. Trata-se de uma prioridade constitucional que age como vetor na decisão 
administrativa, paralisando os efeitos da decisão administrativa que agir em desrespeito ao 
preceito; 

- interpretação extensiva das normas protetivas do meio ambiente: as normas de proteção 
ambiental devem ser interpretadas sempre extensivamente, de forma ampla, garantindo sua 
eficácia máxima; 

- interpretação restritiva das normas permitidas: as normas que permitem atividades 
potencialmente poluidoras (capazes de gerar impacto ambiental) devem ser interpretadas 
restritivamente; 

                                                            
5 Considerando o novo Código Florestal – que diminui a proteção (do ponto de vista legal) – pode ser 
dito que tal técnica hermenêutica tem ganhado temperamentos. 
6  Sou severo crítico da aplicação irrestrita desta regra hermenêutica em casos de invasão de 
competência de um ente no poder legislativo do outro ente. Nestes casos creio que a norma invasora 
deve ser considerada inconstitucional, sendo aplicada a única norma válida – o conflito pode, no caso 
concreto, ser apenas aparente. A regra não pode validar uma norma formalmente inconstitucional 
baseando-se na “defesa do meio ambiente” como um fator legitimador absoluto. 
7 A eficácia prática de tal forma de exegese é fundamental – evitando que o poder público aja de modo 
ultrajante ao meio ambiente. 
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PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL: 

- princípio do desenvolvimento sustentável  é baseado em um tripé (três fatores): 

- preservação ambiental; 

- crescimento econômico; 

- equidade social8; 

- princípio da solidariedade intergeracional  decorre da ideia de que as presentes gerações 
devem ser capazes de se sustentarem ou de suprirem as suas necessidades sem que isso 
comprometa a sobrevivência e exigências das relações futuras; 

- princípio da prevenção9  sendo conhecidos os impactos de determinadas atividades, deve-
se agir de forma a preveni-los, mitiga-los, controlá-los e evitá-los. Tal princípio é aplicado em 
impactos conhecidos – a ciência tem conhecimento dos impactos decorrentes de 
determinadas atividades econômicas; 

- por meio do licenciamento ambiental10 se busca mitigar ou controlar os 
possíveis impactos ao meio ambiente em função da atividade que se busca 
realizar. Tal procedimento é composto de vários estudos (EIA/RIMA11) que 
buscam verificar vários aspectos, dentre eles a busca por método menos agressivo 
ao meio ambiente, criação de mecanismos de controle e fiscalização, análise de 
métodos alternativos de exploração e viabilidade ambiental e econômica do 
empreendimento; 

- o processo de licenciamento ambiental pode ser: municipal + estadual + federal 
 nos termos da Lei Complementar 140; 

- a competência para FISCALIZAR e multar é distinta da competência 
para LICENCIAR  qualquer uma das três esferas federativas podem 
exercer atividade fiscalizatória e outras atividades buscando conter o 
dano; 

- pluralidade de autos de infração  LC 140/11  prevalece o auto 
de infração realizado pelo órgão licenciador12; 

- lembre-se: prevenção = impactos ambientais cientificamente conhecidos; 

- princípio da precaução  neste princípio os impactos ambientais ainda não são conhecidos 
de forma satisfatória pela ciência, pairando a dúvida sobre o risco da atividade. Segundo o 
professor, havendo dúvida deve ser adotada a interpretação “pro natureza”; 

- a certeza sobre os impactos de uma determinada atividade não necessariamente 
existe; 

- segundo tal princípio, a ausência de certeza científica não poderá ser utilizada 
como justificativa para impor o adiamento de medidas que devem ser tomadas 
buscando evitar os impactos ambientais possíveis;  

                                                            
8 Método mnemônico = PEC  preservação + equidade + crescimento. 
9 Esmagadora doutrina separa tal princípio do princípio da precaução. 
10 Procedimento administrativo ordenado que busca atingir o fim público de proteção ao meio ambiente 
e analisar a viabilidade de determinadas atividades, juntamente com as medidas de mitigação e 
controle. 
11 O licenciamento ambiental é a principal expressão, no ordenamento jurídico nacional, do princípio 
da prevenção. O próprio empreendedor é o responsável pela elaboração do EIA/RIMA para subsidiar o 
processo de licenciamento ambiental – o poder público verifica apenas a adequação do estudo. 
12 Lembrando que há tríplice responsabilização: cível + penal + administrativa. 
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- a dúvida deve militar em prol da saúde e da defesa do meio ambiente; 

- a incerteza não impede a ação buscando evitar, neutralizar e conter 
determinados danos – mesmo que potenciais; 

- o princípio da precaução induz a uma presunção de nexo de causalidade – 
presume-se que de determinadas atividades decorrem determinados impactos, 
cabendo ao titular da atividade afastar tal presunção – há verdadeira inversão do 
ônus da prova quanto ao risco da atividade; 

- Súmula 618 do STJ: a inversão do ônus da prova se aplica em matéria ambiental; 

- tal princípio pode ser essencial na resolução de outras questões envolvendo a 
temática “direito ambiental”; 

- princípio do poluidor pagador  traz a regra de que as medidas de prevenção, mitigação, 
controle, recuperação e compensação de impactos e danos ambientais devem ser suportados 
pelo titular da atividade; 

- a lógica é de que a atividade potencialmente poluidora gera danos a todos, razão 
pela qual quem está usufruindo da atividade deve arcar com os custos ambientais 
potenciais da citada atividade; 

- resumo: as (sofridas por todos) devem ser externalidades negativas 
internalizadas pela atividade do poluidor nos custos de produção – sob pena de 
injusta repartição de ônus e bônus (poluidor com bônus – sociedade em geral com 
o ônus13); 

- exemplo: fábrica que foi instalada nas imediações de uma comunidade emitindo 
poluentes no ar e causando prejuízos em outros empreendimentos – a indústria 
deve arcar com os custos para implantação das medidas de contenção dos 
impactos por ela ocasionados; 

- em caso de ilícito ambiental, obviamente o causador do ilícito é responsável pela 
reparação do dano causado; 

- princípio do usuário pagador  neste caso não necessariamente está se falando de atos 
ilícitos, mas sim de casos em que, determinados cidadãos, ainda que autorizados pelo poder 
público (agindo licitamente) se apropriam de recursos naturais que, na essência, são de todos; 

- o particular então deve compensar a sociedade em razão desta apropriação; 

- exemplo: utilização de água por alguém na sua residência; 

- os responsáveis por implantação de atividades potencialmente poluidoras, ao 
realizar o EIA/RIMA devem propor a compensação prevista na Lei do SNUC 
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação), sendo esta uma compensação 
voltada exclusivamente ao fortalecimento das unidades de conservação  a 
sociedade deve ser compensada pela utilização do recurso por um particular 
(compensação de até 0,5% do valor do investimento14); 

- princípio do usuário pagador  tônica  compensação; 

- princípio do protetor recebedor  aquele que protege o recurso natural para além do que 
determina a lei tem o direito de ser recompensado pela sua atitude – que busca o bem 
comum; 

- princípio do protetor recebedor  tônica  recompensa; 

                                                            
13 Privatização de lucros com socialização de prejuízos. 
14 Lembrando que a previsão expressa de valor mínimo foi considerada inconstitucional pelo STF. 
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- forma classicamente estabelecida para a recompensa  PSA15; 

- princípio da obrigatoriedade / natureza pública da proteção  a CRFB/88 impõe ao poder 
público o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações. Tal imposição caracteriza o princípio da obrigatoriedade ou da natureza pública da 
proteção. A norma constitucional impõe ao poder público a adoção de diversas medidas para a 
proteção do meio ambiente; 

- exemplo de medidas constitucionalmente impostas: define em todas as 
unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo alteração e supressão permitida apenas através 
de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justificam a sua proteção (artigo 225, §1º da CRFB/88)  espações 
territoriais especialmente protegidos (Área de Preservação Permanente + Reserva 
Legal + Unidade de Conservação); 

- princípio democrático ou da participação comunitária  a coletividade também tem o dever 
de preserva e defender o meio ambiente (conforme previsto no próprio artigo 225 da 
CRFB/88); 

- participação ativa da coletividade no processo de tomada de decisão relativa ás 
políticas públicas ambientais: 

- âmbito legislativo: projeto de lei de iniciativa popular + plesbicito + 
referendo; 

- âmbito executivo: participação em conselhos de política ambiental 
(paritários) + participação em audiência pública16; 

- âmbito judicial: ação popular; 

- princípio da informação  só pode participar ativamente do processo de tomada de decisão 
a sociedade que estiver bem informada. Para isto a sociedade deve ter direito a acessar dados 
e informações em posse do próprio poder público em matéria ambiental para depois externar 
o ponto de vista; 

- documentos importantes: avaliação de impacto ambiental + pareceres técnicos + 
pareceres jurídicos; 

- direito de petição: é um mecanismo importante de acesso a tais dados; 

- princípio da educação ambiental  também previsto no artigo 225 da CRFB/88, traz a regra 
de que cabe ao poder público prover educação ambiental para que as pessoas estejam bem 
informadas e possam desincumbir da sua obrigação de defender e preservar o meio ambiente 
para as presentes e futuras gerações; 

- princípio da função socioambiental da propriedade  superando a lógica patrimonialista e 
individualista, tal princípio é decorrência lógica da função social da propriedade em matéria 
ambiental. Segundo tal princípio, não basta o exercício da propriedade de forma a não agredir 
o meio ambiente (dimensão negativa). Também é preciso que o uso da propriedade se dê de 
forma a proteger o meio ambiente (dimensão positiva); 

- dimensão negativa  não causar danos ambientais; 

- dimensão positiva  preservar o meio ambiente; 

                                                            
15 Pagamento por serviços ambientais. 
16 Não basta a participação formal, devendo as manifestações serem levadas em conta no processo de 
tomada de decisão. 
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- princípio da proibição do retrocesso  sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado uma conquista histórica, tal direito não pode ser interpretado de forma a 
retroceder a situações anteriores, depreciando seu espectro de atuação. Segundo o princípio, 
a proteção deve ser cada vez mais complexa e eficiente; 

- princípio da cooperação entre os povos  todas as nações devem conjugar esforços no 
sentido de preservar o meio ambiente. Tal princípio deve ser aplicado principalmente em 
questões fronteiriças (ex.: a Amazônia vai além das fronteiras brasileiras); 

- outro fator importante é o caráter global dos processos de interações 
ambientais – dificilmente possíveis de serem vistos de forma local (isoladamente); 

- pelo princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada as nações que 
pela sua forma ou estruturação impactam mais o meio ambiente devem, via de 
consequência, arcarem com os maiores ônus para a sua preservação (quem 
explora mais arca com maiores ônus); 

- princípio do limite ou controle  princípio previsto no artigo 225, §1º, inciso V da CRFB/88, 
sendo imposto ao poder público o controle da produção, comercialização e emprego de 
técnica, métodos e substâncias que importem e risco para a vida, qualidade de vida e meio 
ambiente; 

- melhor tecnologia disponível: tal princípio traz a regra de que deve ser sempre 
implantada, nos empreendimentos, tecnologias que causam menores danos ao 
meio ambiente, mesmo que a implantação de tais tecnologias sejam mais 
onerosas ao empreendedor; 

- princípio da reparação integral / princípio da responsabilidade / princípio da correção 
prioritariamente na fonte  o artigo 225, §3º da CRFB traz a regra de que as condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e 
jurídicas, às sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparação 
dos danos causados; 

- tríplice responsabilização = administrativa + penal + civil; 

- responsabilidade penal da pessoa jurídica: há doutrina minoritária entendendo 
que não cabe a responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil; 

- a Lei 9.605/98 e a jurisprudência permite a responsabilização penal das pessoas 
jurídicas pela prática de crimes ambientais; 

- teoria da dupla imputação17: adotada pelo STJ por muito tempo, atualmente 
dispensada pelo STF e também pelo STJ; 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL: 

- teoria clássica da responsabilidade civil: ato ilícito  nexo causal  dano; 

- ato ilícito: culposo ou doloso  não presente na responsabilidade ambiental  
deve ser substituído pela atividade (basta esta)  responsabilidade objetiva18; 

- basta a atividade, dano e a existência de nexo causal entre os dois; 

- há casos, inclusive, que o nexo causal é presumido (princípio da 
precaução); 

- teorias que explicam a responsabilidade civil ambiental objetiva: 

                                                            
17 Necessidade de imputar a conduta a uma pessoa física – ao imputá-la à pessoa jurídica. 
18 Prevista no artigo 14, §1º da Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). 
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- teoria do risco: a responsabilidade civil ambiental continua sendo objetiva 
(obrigação de reparar o dano decorrente do simples risco da atividade), no 
entanto admite-se as excludentes do nexo de causalidade: caso fortuito + força 
maior + fato de terceiro; 

- nas excludentes rompe-se o nexo causal, impedindo a 
responsabilização civil ambiental; 

- teoria do risco integral: a responsabilidade civil ambiental se aproxima da teoria 
anterior, mas não é admitida nenhuma causa de exclusão do nexo de causalidade; 

- exemplo: rompimento de barragem em função de um terremoto 
traz danos ambientais que devem ser reparados pelo titular da 
atividade que necessitou da criação da barragem – a reparação é 
inerente ao risco criado pela atividade, visto que o titular da 
atividade é quem aufere os bônus da atividade – devendo arcar com 
os ônus; 

- a doutrina e a jurisprudência (inclusive o STJ) adota a teoria do risco integral; 

- situações de flexibilização do tripé (atividade + nexo causal + dano): 

- há casos em que o próprio nexo causal vai além de ser presumido, sendo 
dispensado (exemplo: desmatamento feito pelo proprietário anterior impõe o 
dever ao novo proprietário em reparar o dano – natureza propter rem da 
obrigação); 

- ao adquirir uma propriedade também é adquirido o passivo ambiental que dela 
deriva  ; obrigação ambiental de natureza propter rem

- natureza da responsabilidade: solidária19; 

- resumo  responsabilidade  objetiva + integral + propter rem + solidária - 

Súmula 623 do STJ: as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, 
sendo lícita exigi-la dos proprietários e possuidores atuais e dos anteriores; 

- responsabilidade civil ambiental do Estado: 

- objetiva ou subjetiva: segundo a teoria clássica a responsabilidade civil do estado 
é objetiva por comissão e subjetiva por comissão; 

- no caso da responsabilidade civil ambiental do estado, é sempre OBJETIVA, 
caracterizada pela teoria do risco integral e de natureza propter rem; 

- a responsabilidade entre o particular e o estado é solidária? No caso em que o 
estado se omite no seu dever de responsabilização, ele será responsabilizado 
pelos danos ambientais decorrentes da atividade não fiscalizada de forma 
solidária? SIM. A responsabilidade continua solidária, mas um fator importante 
deve ser considerado: a execução é subsidiária; 

 responsabilidade solidária  execução subsidiária20; 

- lógica das tutelas no Direito Ambiental: 

- atuação prioritária na prevenção de danos ambientais  neutralização do 
ilícito; 

                                                            
19 É muito importante, no exercício das atividades ministeriais, ter compreensão sobre a natureza desta 
responsabilidade. A solidariedade deve ser entendida de forma bastante abrangente. 
20 Primeiro se executa o particular. Somente em caso de impossibilidade de satisfação da obrigação por 
parte do particular é que deve ser direcionada a execução ao ente público. 
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- neste ponto é de suma importância as tutelas inibitórias de 
prevenção do ilícito; 

- já ocorrido o dano, deve ser buscada a recuperação in situ ou in natura; 

- impossível realizar a recuperação (danos irrecuperáveis), passa-se à 
compensação; 

- primeiramente, se busca uma compensação ecológica; 

- impossível a compensação ecológica, deve ser buscada a 
compensação financeira (perdas e danos ambientais); 

 neutralização do ilícito  recuperação do dano in natura  compensação 
ecológica  compensação financeira  REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO; 

- danos ambientais intercorrentes, intermediários ou interinos 21   danos 
ocorridos entre a data do evento que causou prejuízo e a data da recuperação 
ambiental total (a reparação integral leva em conta tal dano – que não pode ser 
apagado simplesmente pela recuperação in natura do local que sofreu o dano); 

Súmula 629 do STJ: quanto aos danos ambientais é admissível a condenação do 
réu em obrigação de fazer e não fazer cumulada com a obrigação de indenizar; 

 

RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL: 

- possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica de direito público pela prática de crime 
ambiental: há duas correntes; 

- 1ª corrente  SIM  quando a CRFB/88 impõe a responsabilização penal da 
pessoa jurídica, não faz diferenciação entre as pessoas jurídicas de direito privado 
e pessoas jurídicas de direito público; 

- 2ª corrente  NÃO  segundo tal corrente as pessoas jurídicas de direito 
público são instituídas para a consecução do bem comum – alcançar o interesse 
público – portanto seus propósitos nunca poderão ser dirigidos à prática de 
ilícitos. Havendo algum delito ambiental, deve ser imputado à pessoa física que 
agiu em nome da pessoa jurídica de direito público; 

- a pessoa jurídica se sujeita às penas: multa + prestação de serviços à 
comunidade + restritivas de direitos; 

- fosse possível a responsabilização penal, a própria sociedade seria 
responsabilizada no caso de cometimento de crime ambiental; 

 

COMPETÊNCIA AMBIENTAL: 

- competência ambiental material: comum; 

- competência legislativa ambiental: concorrente; 

- União  regramento geral; 

- Estados  suplementar o regramento da União; 

- Municípios  tratar assuntos de interesse local; 

                                                            
21 A noção referente aos danos interinos é muito importante em matéria de Direito Ambiental. A 
Súmula 629 do STJ traz a previsão processual para exercício da pretensão buscando a reparação de tais 
danos. 
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Observação: no caso em que a União estabelece parâmetros mínimos de 
proteção ambiental, podem tais parâmetros ser alargados, nunca restringidos 
pelas legislações estaduais e municipais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


