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Síntese dogmática da proposição: A reparação do dano ambiental é condição indispensável para conferir 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. O Direito Penal como instrumento para se atingir a 

sustentabilidade ambiental, mediante um panorama das medidas cíveis e criminais dispostas no ordenamento 

jurídico, com a priorização da proteção do bem jurídico meio ambiente ecologicamente equilibrado, é o que se 

propõe o presente trabalho. Nesse contexto, o Ministério Público deve valer-se de todos os mecanismos 

disponíveis no sistema de Justiça, a exemplo da execução provisória da sentença penal condenatória, para a 

tutela do meio ambiente. 

 

 

1. Proteção constitucional do meio ambiente 

A defesa do meio ambiente na Constituição Federal de 1988 é decorrente da preocupação da 

comunidade internacional, que a partir de década de 70, percebe a necessidade de promover discussões no plano 

global concernentes à proteção ambiental. A primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente 

realizou-se em Estocolmo, entre 5 e 16 de junho de 1972 e resultou na criação do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA)3. 

O reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente tem como suporte a Declaração do 

Meio Ambiente de 1972, elaborada por ocasião da citada conferência, sendo que os princípios afetos à questão 

ambiental formulados naquela oportunidade são prolongamentos da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e nortearam a elaboração do capítulo do meio ambiente da Constituição Federal de 19884. 

No ordenamento pátrio, a Constituição Federal de 1988 reservou capítulo próprio para a tutela do 

meio ambiente. É também a primeira constituição a usar a expressão meio ambiente, consoante disposição no 

artigo 225, in verbis: 

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

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

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações5. 

Nesta toada, muito embora o meio ambiente não esteja arrolado no bojo do Título II, denominado 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, da Constituição Federal de 1988, certo é que em razão da cláusula de 

abertura prevista no artigo 5º, § 2º do texto constitucional, a qual dispõe que os direitos e garantias expressos na 

Constituição não excluem outros oriundos do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, não resta de dúvidas de que o constituinte 

alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de direito fundamental. 

Ademais, partindo-se do conceito de direitos fundamentais encampado por Sarlet de que estes são 

posições jurídicas concernentes à pessoa e que dada a sua relevância foram positivadas na Constituição, certo é 
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que quando o constituinte originário disciplinou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigiu-o 

à categoria de direito fundamental6. Esta constatação é perceptível em razão da supremacia ambiental, que 

irradia efeitos para todas as demais áreas (econômica, social, política, cultural). Como direito fundamental, é 

possível exigir a correspondente prestação em face do Estado, ainda que seja na via judicial.  

Conferido o status de direito fundamental à proteção ambiental, incide todo o regramento 

protetivo, inclusive no que tange às cláusulas pétreas: 

a consolidação constitucional da proteção ambiental como cláusula pétrea 

corresponde à decisão essencial da lei fundamental brasileira”, em razão da sua 

importância do desfrute de uma vida com qualidade ambiental à proteção e 

equilíbrio de todo o sistema de valores e direitos constitucionais, e especialmente à 

dignidade humana7. 

 

Afirma-se a existência de um direito ao meio ambiente individual e coletivo ao mesmo tempo, e 

que se qualifica como direito fundamental da pessoa. Tal direito refere-se não à fruição do meio ambiente, que é 

individual, mas à conservação, que é concernente à coletividade. 

Neste processo de reconhecimento do meio ambiente como direito fundamental, não se pode 

olvidar que a cada ano a população mundial cresce exponencialmente, sendo que isso não é acompanhado da 

capacidade de regeneração da Terra, de forma que se faz necessária a adoção de medidas concretas, visando à 

recomposição dos danos ambientais, por meio dos diversos instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico. 

 

A visão tradicional do homem com a natureza é de que ela foi criada para satisfazer-lhe, 

colocando-se no centro da relação, de forma antroprocêntrica. Na sociedade líquida que vivemos em que a 

fluidez das relações humanas e produção de mercadorias traz a criação acelerada de bens de consumo 

descartáveis e lixo e, consequentemente, diversas externalidades negativas, dentre elas a intensa degradação 

ambiental, o antropocentrismo tem maior relevância, sendo que os recursos naturais são colocados em segundo 

plano, a fim de, em tese, propiciar melhores condições de vida ao homem, sob a perspectiva econômica, o que é 

um equívoco. Neste sentido, Baumman aponta que: 

Numa sociedade de consumidores – um mundo que avalia qualquer pessoa e 

qualquer coisa por seu valor como mercadoria -, são pessoas sem valor de mercado; 

são homens e mulheres não comodificados, e seu fracasso em obter o status de 

mercadoria autêntica coincide com (na verdade deriva de) seu insucesso em se 

engajar numa atividade de consumo plenamente desenvolvida. 

 

A sustentabilidade, como o novo plano de ação para a humanidade, visa a constranger os Estados 

na adoção de práticas ambientais para assegurar a vida no planeta, aí incluído o consumo responsável, em 

especial em razão de que a pegada ecológica do homem é superior à capacidade de fornecimento de bens 

naturais pelo planeta. 

A pegada ecológica (ecological footprint) é um índice criado por Mathis Wackernagel e William 

Rees na década de 1990, o qual se refere à quantidade de recursos naturais necessários para a manutenção do 

estilo de vida do homem no planeta. A medida utilizada para o cálculo da pegada ecológica é hectares globais 

(gha). Para tanto, leva-se em consideração o consumo per capta e a biocapacidade, ou seja, a capacidade de 

regeneração e absorção dos resíduos do planeta8. 

Estudos divulgados pela organização internacional Global Footprint Network (Rede Global da 

Pegada Ecológica) revelam que em 1961 a pegada ecológica mundial era de 2,29 gha, sendo que a biocapacidade 

do planeta 3,13 hga. Assim, o consumo de bens naturais era inferior à capacidade de regeneração e absorção da 
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Terra. Todavia, os dados de 2014 apontam que a pegada ecológica per capta mundial saltou para 2,84 gha, ao 

passo que a biocapacidade reduziu para 1,68 gha9. 

Dados do ano de 2018 da Global Footprint Network apontam a biocapacidade em 1,71 gha. O 

Brasil ocupa a 86ª posição no ranking de um total de 188 países pesquisados, com pegada ecológica de 3.1 gha10. 

Portanto, o consumo da população brasileira por pessoa é bem superior à biocapacidade do planeta.   

Boff ao comentar os índices da pegada ecológica do ano de 2011 em que o consumo da 

humanidade correspondia a 170% da Terra, vale dizer, próximo a dois planetas, pontua as indagações e os novos 

desafios a serem enfrentados pela sociedade: 

[...] a Terra já entrou, há bastante tempo, no cheque especial. Encontra-se no 

vermelho. Ela precisa mais de um ano e meio para repor o que nós lhe subtraímos 

durante um ano. Em outras palavras, a Terra não é mais sustentável. Quando entrará 

em falência? O que ocorrerá à nossa civilização e às populações presentes e futuras, 

quando nos faltarão os meios de vida indispensáveis para a nossa sobrevivência e 

para levarmos avante os projetos humanos sempre novos e exigentes?11 

Há um entrelaçamento lógico entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

própria vida e, nesse sentido, ele pode ser exercido por todos, seja no aspecto coletivo (interesse difuso), seja 

pela pessoa humana individualmente considerada (direito subjetivo personalíssimo)12. 

 

2. O Ministério Público na defesa do meio ambiente 

A Constituição Federal, no artigo 127, aduz que o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis13. 

O meio ambiente está inserido na esfera dos denominados direitos de terceira geração ou 

dimensão, dado o seu caráter transindividual, difuso. A nota característica desses direitos, que também são 

conhecidos por direitos de fraternidade ou solidariedade, reside basicamente na sua titularidade coletiva, por 

vezes indefinida ou indeterminável14, atraindo a atribuição ministerial para a sua tutela em juízo ou na via 

extrajudicial. 

A tutela do direito ambiental não se restringe às florestas, matas, água, fauna e flora, dispondo de 

diversas frentes de proteção, como o ambiente cultural, que engloba o patrimônio histórico, artístico, paisagístico 

arqueológico e turístico, o ambiente artificial, que compreende o espaço urbano construído, o ambiente do 

trabalho, que abarca situações de insalubridade e periculosidade etc. Nessa esteira, a doutrina de Tiago 

Fensterseifer dispõe que: 

 

Conforme se pode apreender do texto constitucional, o objeto de tutela do ambiente 

aponta para quatro direções ou dimensões distintas, mas necessariamente integradas. 

Assim, pode-se distribuir o bem jurídico ambiental em: a) ambiente natural ou 

físico, que contempla os recursos naturais de um modo geral, abrangendo a terra, a 

água, o ar atmosférico, a flora, a fauna, e o patrimônio genético; b) ambiente 

cultural, que alberga o patrimônio histórico, artístico, paisagístico arqueológico e 

turístico; c) ambiente artificial ou criado, que compreende o espaço urbano 
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construído, quer através de edificações, quer por intermédio de equipamentos 

públicos; e também d) ambiente do trabalho, que integra o ambiente onde as 

relações de trabalho são desempenhadas, tendo em conta o primado da vida e da 

dignidade do trabalhador em razão de situações de insalubridade e periculosidade 

(art. 7º, XXII, XXIII, XXXIII; e 200, II e VIII, do texto constitucional de 1988)15. 

 

Ainda no plano constitucional concernente à legitimidade do Ministério Público para o manejo de 

medidas em juízo que buscam a tutela do meio ambiente, não menos importante é o disposto no artigo 129, 

incisos I e III16, os quais aduzem que são funções institucionais do Parquet promover, privativamente, a ação 

penal pública, além de inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

Neste contexto, a ação penal se consubstancia em meio idôneo para a defesa do meio ambiente. A 

reparação do dano ambiental, por exemplo, é condição para a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 28 

da Lei 9.605/199817, nos casos em que é possível a incidência e aceitação de medidas despenalizadoras, como a 

transação penal e a suspensão condicional do processo.  

Nas hipóteses de não cabimento ou não aceitação das medidas despenalizadoras e, ainda, do 

descumprimento pelo infrator das condições impostas, resultando o processo em sentença penal condenatória, há 

que se destacar as finalidades da pena também como instrumento para a proteção do meio ambiente.  

Isso se dá porque ao analisar a teoria da pena adotada no artigo 59 do Código Penal (teoria mista, 

eclética, intermediária, conciliatória ou unitária), a reprimenda tem por objetivo castigar o condenado pelo crime 

praticado e evitar novos delitos, tanto em relação ao criminoso como à sociedade18.  

Nesse sentido, a pena tem tríplice aspecto: retribuição, prevenção geral e especial. A retribuição é 

a punição direta do condenado pelo mal cometido. No plano da prevenção geral, dirigida aos membros da 

sociedade, subdivide-se em negativa, que é contraestimular potenciais criminosos, e positiva, demonstrando a 

vigência da lei penal. No plano da prevenção especial, que é dirigida ao próprio condenado, no aspecto negativo, 

tem por fim evitar a reincidência e, no aspecto positivo, visa à ressocialização19. 

Constata-se, portanto, que a pena nos crimes ambientais, em última análise, contribui para a 

proteção do meio ambiente na medida em que a condenação impõe a reparação do dano ambiental, pois é título 

executivo para a propositura no âmbito civil da respectiva execução, além prevenir a prática de novos delitos, 

seja em relação ao próprio condenado ou aos demais integrantes da comunidade. 

Destarte, é de índole constitucional a legitimidade do Ministério Público para o manejo de ações 

judiciais na tutela do meio ambiente, inclusive na esfera penal, com o fim de reparar dano ambiental ou mesmo 

inibi-lo, sendo que essa premissa tem força normativa, de caráter vinculativo e obrigatório, com imperatividade a 

ser respeitada pelo Estado e sociedade. 

 

 

3. Execução provisória da sentença penal condenatória para fins de reparação do dano ambiental 

A sentença penal condenatória produz efeitos de natureza penal e extrapenal. Os efeitos penais 

subdividem-se em principais ou primários e reflexos ou secundários. O cumprimento da pena e a inclusão do 

nome do acusado no rol dos culpados inserem-se no campo dos efeitos penais primários20. 
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Sem dúvidas, o efeito mais relevante de uma sentença condenatória consiste na imposição de 

sanção penal. Quanto a esse aspecto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal tem seguido a 

orientação admitindo a execução provisória da pena após a prolação de acórdão condenatório recorrível, 

conforme julgado paradigmático abaixo colacionado: 

CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que 

sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado21.  

Os principais argumentos de que se valeu o Supremo Tribunal Federal para dar amparo ao 

entendimento quanto à execução provisória da pena são os seguintes: a) equilíbrio entre o princípio da presunção 

de inocência a efetividade do sistema de justiça penal; b) o reexame de fatos e provas ocorre nas instâncias 

ordinárias, à via extraordinária não é dado atuar como duplo grau de jurisdição; c) A Lei da Ficha Limpa (LC nº 

135/2010) consagra, de maneira expressa, como causa de inelegibilidade a existência de sentença penal 

condenatória por crimes nas hipóteses nela relacionadas quando prolatadas por órgão colegiado; d) depois de 

observado o duplo grau de jurisdição, em nenhum país do mundo a execução da pena fica suspensa aguardando 

manifestação da Suprema Corte; e) a indevida e sucessiva interposição de recursos, meramente protelatórios, 

com o objetivo de atingir a prescrição da pretensão punitiva ou executória; f) a existência de instrumentos 

idôneos, a exemplo do habeas corpus para inibir eventuais equívocos das instâncias ordinárias22. 

Convém mencionar que a sentença condenatória gera a reincidência, possibilita a regressão do 

regime carcerário, além de ensejar a revogação do sursis e do livramento condicional, circunstâncias que são 

compreendidas como efeitos penais secundários ou reflexos da pena23.  

Por sua vez, no campo dos efeitos extrapenais da sentença, estes podem ser subdivididos em 

obrigatórios (ou genéricos) e específicos. Quanto aos primeiros, estão previstos no artigo 91 do Código Penal, 

referem-se à obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e à perda em favor da União, ressalvado o direito 

do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, 

alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, além do produto do crime ou de qualquer bem ou valor 

que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso24. Tais efeitos são automáticos. 

Os efeitos específicos estão elencados no artigo 92 do Código Penal e devem ser motivadamente 

declarados na sentença.  Nesta esteira, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada 

pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou 

violação de dever para com a Administração Pública ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por 

tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos, ainda, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da 

tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular 

do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado e a 

inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso25, são efeitos 

específicos da sentença penal condenatória.   

O artigo 91, inciso I, do Código Penal ao aduzir que a condenação impõe o dever de tornar certa a 

obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, por óbvio, abrange a reparação do dano ambiental, nos crimes 

desta espécie. 
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Não menos importante é o contido no artigo 20 da Lei nº. 9.605/199826, o qual é enfático ao 

estabelecer que a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. 

No mesmo sentido, o Código de Processo Penal no artigo 387, inciso IV, destacou que ao proferir 

uma sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pela vítima27. Trata-se de interessante benefício para o ofendido, pois pode, 

desde logo, executar o comando condenatório, além de otimizar o sistema de justiça, conforme aponta Didier 

Júnior28: 

O objetivo do legislador foi facilitar a futura execução da sentença penal 

condenatória, facultando à vítima a possibilidade de executar, de logo, parcela 

mínima da indenização a que faz jus, reservando as demais discussões para o 

processo de liquidação. Desta forma, extrai-se o maior proveito cognitivo possível 

do processo criminal, conferindo-lhe máxima efetividade, de modo a prestigiar a 

economia processual. 

 A reparação do dano ambiental é efeito extrapenal obrigatório da sentença penal condenatória e, 

nesta senda, tendo em vista que o cumprimento da pena, que é um dos efeitos penais principais da sentença 

condenatória, é passível de execução provisória, com muito mais razão a reparação do dano ambiental pode ser 

exigida imediatamente à prolação do édito condenatório, notadamente em decorrência de que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado foi alçado ao status de direito fundamental, nos termos do artigo 225 da Constituição 

Federal. 

Todavia, há que se pontuar o entendimento doutrinário que afirma como requisito para a 

incidência dos efeitos extrapenais obrigatórios o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo com 

a alteração do posicionamento do Supremo Tribunal Federal concernente à possibilidade de execução provisória 

da pena29.  

Por outro lado, é imprescindível que o membro do Ministério Público, ao oferecer a denúncia nos 

crimes ambientais, conste da inicial acusatória o pedido expresso de valores mínimos para fins de reparação do 

dano ambiental, tendo em vista o princípio da correlação entre o pedido a sentença, garantindo-se o exercício do 

contraditório e da ampla defesa e, possibilitar, desde logo, a execução provisória da sentença penal condenatória 

com base nos valores ali fixados. 

O que se pretende é que na ação penal também se registre o pedido de reparação civil do dano 

ambiental, com a fixação de valores mínimos, quando possível, de forma a desburocratizar o sistema de justiça, 

nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, art. 91, inciso I, do Código Penal e notadamente 

do art. 20 da Lei n. 9.605/98, dispensando-se eventual ingresso de outra medida judicial para tutelar este objeto e 

permitindo a execução da sentença desde logo, isto é, à míngua do trânsito em julgado. 

A responsabilidade dos infratores no âmbito penal traz o reflexo na seara cível de reparação do 

dano, bem como o dever de se buscar a cessação do ilícito. O pedido no âmbito criminal, hodiernamente, 

consistiria numa reparação do dano, materializada numa obrigação de fazer ou de se abster, ou mesmo de pagar 

quantia certa, a depender da natureza do ilícito ambiental, executável imediatamente, sendo mais uma política de 

sustentabilidade ambiental e da máxima proteção ao meio ambiente. 

É sabido que a reparação dos danos civis não é executada no processo penal. Todavia, quando 

fixado o valor mínimo em sentença, o interessado passa a dispor de um título executivo judicial a ser executado 

na seara cível. Caso entenda pela discrepância entre os valores fixados no âmbito criminal, nada impede a 

liquidação da sentença para apuração do dano efetivamente sofrido. 

                                                           
26 BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, DF, 12 de fev. 

1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em 29 de junho de 2019. 
27 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, RJ, 3 de 

out. 1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em 29 de 

junho de 2019. 
28 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: execução. 5 ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 

169. 
29 BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal: volume único. 6 ed.rev., ampl. e atual. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2018, p. 1552. 
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Nesta toada, o titular para executar o título judicial poderá avaliar ainda a necessidade de maiores 

diligências para se angariar outros elementos de prova, a fim de se ampliar o objeto que se constou na sentença, 

de forma que, numa eventual ação judicial, seja feita por meio de ação civil pública, por exemplo, num processo 

de conhecimento. 

De outro lado, em se tratando do Ministério Público, poderá firmar um Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) e, portanto, haver o cumprimento voluntário por parte do infrator, ou ainda, executar o título 

judicial, compelindo o requerido à sobredita obrigação de fazer, não fazer, ou pagar quantia para a reparação 

cível do ilícito criminal ambiental. 

Destaca-se que na maioria das vezes, sobretudo em ilícitos de menor complexidade, o título 

executivo proveniente de sentença penal condenatória é suficiente para a reparação dos danos, ou mesmo 

abstenção de ato, sendo que o processo de execução ou o firmamento de TAC, tendo como objeto obrigação 

reconhecida em título executivo judicial, é muito mais célere e eficiente. Desburocratiza-se, portanto, o sistema 

de Justiça. 

Por fim, convém enfatizar que, assim como acontece no regramento processual em que as vítimas 

não são obstadas a buscar a reparação do dano em âmbito cível enquanto estiver em curso o processo penal com 

este mesmo objeto, não há empecilho à coletividade, destinatária da proteção constitucional do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ao Ministério Público, por meio das curadorias ambientais, e aos demais 

legitimados à propositura da Ação Civil Pública, para o manejo de medidas judiciais civis que tenham por 

objetivo a cessação do ilícito, a apuração dos danos ambientais e a consequente reparação do que é o objeto 

material da ação penal. 

A execução provisória da sentença penal condenatória para fins de reparação do dano ambiental 

garante efetividade na tutela do meio ambiente. É mais um instrumento à disposição dos órgãos incumbidos do 

dever de proteção ambiental, bem como da própria sociedade. 

 

4. Conclusão 

Feitas as ponderações acima, tratando-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado de direito 

fundamental, o sistema de justiça deve empreender esforços para proporcionar os meios necessários para a sua 

efetiva proteção, ou ainda, recomposição, no caso de degradação ambiental. 

Ao Ministério Público, órgão voltado para a defesa dos interesses da sociedade, aí abrangida a 

defesa do meio ambiente, deve valer-se dos instrumentos disponíveis, inclusive na esfera penal, para garantir 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, em consonância com o princípio da sustentabilidade. 

A sentença penal condenatória pode ser uma aliada na reparação do dano ambiental, tendo em 

vista a possibilidade de execução provisória, promovida, sobretudo pelo Ministério Público. Defende-se a 

inexigibilidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para se promover a reparação do dano 

ambiental. Isto porque o ordenamento jurídico, em especial a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

admite a execução provisória da pena, que é um dos efeitos penais principais e o mais grave da sentença 

condenatória, quanto mais o efeito secundário, mais brando, consistente na reparação do dano ambiental. 

 

5. Proposta de enunciado: O pedido de reparação do dano ambiental deve ser feito na denúncia criminal, de 

forma a permitir a execução provisória da sentença penal condenatória, para fins de reparação do dano 

ambiental, a ser promovida pelo Ministério Público. 
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