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Síntese dogmática da proposição: A Constituição Federal de 1988 reservou capítulo específico para o trato do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigindo-o ao status de direito fundamental. Neste contexto, para 

garantir qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, a reparação do dano ambiental deveria ser 

condição para a extinção da punibilidade nos crimes dessa espécie, independentemente do montante de pena 

cominado, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado. 

 

 

1.  O meio ambiente como direito fundamental na sistemática da Constituição Federal de 1988  

 

Os direitos fundamentais são frutos de um longo processo histórico, sendo que a luta pela 

afirmação dos direitos é constante, pois as demandas se alteram de acordo com os interesses e anseios da 

sociedade num dado momento histórico, o que implica de igual modo, na busca por novos direitos. 

 

Nesse sentido, Bobbio destaca que os direitos não nascem de uma única vez, mas que o 

surgimento se dá de modo gradual em razão da luta em defesas de novas liberdades. Para tanto, pautado na 

historicidade dos direitos fundamentais, é possível identificar gerações de direitos: 

 

 

Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do 

homem sobre o homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, 

o progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens – 

ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite novos remédios para as 

suas indigências: ameaças que são enfrentadas através de demandas de limitações do 

poder; remédios que são providenciados através da exigência de que o mesmo poder 

intervenha de modo protetor. Às primeiras, correspondem os direitos de liberdades, 

ou um não agir do Estado; aos segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva do 

Estado. Embora as exigências de direitos possam estar dispostas cronologicamente 

em diversas fases ou gerações, suas espécies são sempre – com relação aos poderes 

constituídos – apenas duas: ou impedir os malefícios de tais poderes ou obter seus 

benefícios. Nos direitos de terceira e de quarta geração, podem existir direitos tanto 

de uma quanto de outra espécie 3. 

 

A nota distintiva dos direitos de terceira geração, também denominados de direitos de fraternidade 

ou solidariedade, reside basicamente na sua titularidade coletiva, por vezes indefinida ou indeterminável4. O 

meio ambiente insere-se nessa categoria de direitos. 

 

A terminologia “geração” de direitos fundamentais não é isenta de críticas. Geração encamparia a 

ideia de substituição, ou seja, a geração posterior substituiria a antecessora, o que não é verdade para fins de 
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evolução de direitos fundamentais, porquanto que há um reconhecimento gradativo e cumulativo dos direitos e, 

nesse sentido, o mais adequado é o uso da expressão dimensão dos direitos fundamentais5.  

 

Não se pode olvidar que a constante luta pela afirmação dos direitos, tornou perceptível a 

existência de novas dimensões dos direitos fundamentais. Nesta toada, Bonavides6 destaca a quarta geração de 

direitos fundamentais, assim compreendidos: 

 

O direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles 

depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 

universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações 

de convivência. 

 

 

Bonavides7 defende que a paz, enquanto pressuposto indispensável ao desenvolvimento das nações, 

trata-se de nova categoria de direitos fundamentais. A elevação do direito à paz enquanto direito fundamental 

decorre, ainda, do estabelecido no artigo 4º, inciso VI da Constituição Federal, o qual dispõe que nas relações 

internacionais, ao lado de inúmeros outros princípios, a República Federativa do Brasil postula pela defesa da 

paz8. 

 

Quando se diz que o meio ambiente é um direito fundamental, afirma-se que dada a sua 

importância, ante os reflexos do meio ambiente equilibrado para a qualidade de vida, o constituinte o inseriu no 

bojo da Constituição, retirando da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos. 

 

No ordenamento jurídico, a inserção de um direito na Constituição, em especial na perspectiva dos 

direitos fundamentais, como é o caso do meio ambiente, representa o mais alto nível de proteção conferido a um 

bem jurídico, incidindo todo o arcabouço protetivo de normas com esta envergadura. 

 

 

 

2. Lei 9.605/1988 e os institutos despenalizadores da transação penal e suspensão condicional do processo 

 

Os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo estão previstos nos artigos 

76 e 89 da Lei n. 9.099/95, sendo que a natureza jurídica deles concerne a um acordo do infrator com o 

Ministério Público ou querelante, mediante algumas condições, como a aplicação imediata de sanções restritivas 

de direitos, visando à extinção da punibilidade, dispensando-se, portanto, a ação penal regular. 

 

A transação penal resulta na aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa e dispõe 

como requisitos: ação penal pública, circunstâncias judiciais favoráveis, não ter sofrido o infrator condenação 

definitiva a pena privativa de liberdade, aceitação do autor e defensor e não ter sido beneficiado em cinco 

anos pretéritos. 

 

Franklin Nogueira aduz que 

  

Através da transação penal o que se busca é evitar o processo condenatório, 

instrumento da ação penal condenatória. Desta forma, nos termos da lei, o 

Ministério Público, não sendo o caso de arquivamento e estando presentes os 

requisitos legais, tem o dever de efetuar a proposta da transação ao autor do fato9. 

 

A proposta de transação penal não se trata de ato discricionário do Ministério Público ou 

                                                           
5  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2018, p. 45. 
6  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28º edição, atualizada (em apêndice a CF/1988, 

com as Emendas Constitucionais até a de n. 71, de 29.11.2012). São Paulo: Malheiros, 2013, p. 590. 
7   BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28º edição, atualizada (em apêndice a CF/1988, 

com as Emendas Constitucionais até a de n. 71, de 29.11.2012). São Paulo: Malheiros, 2013, p. 598-599. 
8   BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28º edição, atualizada (em apêndice a CF/1988, 

com as Emendas Constitucionais até a de n. 71, de 29.11.2012). São Paulo: Malheiros, 2013, p. 603. 
9  NOGUEIRA, Marcio Franklin. Transação penal e suspensão do processo: discricionariedade do 

Ministério Público. RT 752/452, p. 162. 



querelante, mas sim de direito subjetivo do infrator. Ou seja, estando presentes os parâmetros legais para a 

referida proposta, deverá ser efetivada, cabendo ao réu a faculdade de aceitá-la ou não. 

 

A transação penal consiste na possibilidade de dispor da ação penal, isto é, de não promovê-la sob 

certas condições.10 Entende-se possível a aplicação do instituto nos casos de ação penal privada, sendo que a 

titularidade de sua proposição é do querelante. 

 

A suspensão condicional do processo é um instituto despenalizador cabível já no curso do 

processo, ou seja, após o recebimento da denúncia. Ao titular da ação penal, no caso o Ministério Público, nas 

ações penais públicas incondicionadas e condicionadas à representação e ao querelante, nos casos de ação penal 

privada, compete a proposta de dadas condições, dentre as elencadas no art. 89 da Lei n. 9.099/95, mediante a 

suspensão do processo por prazo determinado de dois a quatro anos. 

 

Transcorrido o período de prova, com o cumprimento dos requisitos elencados, extingue-se a 

punibilidade do agente. 

 

O autor Vladimir Brega Filho faz um paralelo entre a suspensão condicional do processo e o 

“sursis”: 

 

Assim, a questão da admissibilidade da suspensão condicional do processo no 

concurso de crimes deve ser analisada sob a ótica do sursis, onde o cabimento ou 

não do sursis é analisado após a aplicação das regras relativas ao concurso de crimes, 

ou seja, no sursis o benefício não é analisado para cada crime isoladamente. 

Salientamos que, se existe alguma analogia a fazer, ela só pode ser feita com o 

instituto do sursis e não com a regra do art. 119 do CP, que trata da extinção da 

punibilidade. Muito menos poderá ser aplicado o raciocínio trazido pela Súmula 497 

do STJ, que trata da prescrição. Note-se que a analogia permite a aplicação de uma 

norma a situações semelhantes, e situação semelhante só ocorre em relação ao 

sursis.11 

 

Destarte, o infrator faz um acordo com o titular da ação penal pública ou privada, no curso da 

demanda. Cumpridos os requisitos necessários, extingue-se a punibilidade, sem a aplicação das sanções previstas 

nos delitos penais, bem como das consequências secundárias da sentença condenatória, a exemplo da 

reincidência. 

 

Na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), elencam-se como infrações de menor potencial 

ofensivo, sem prejuízo de outros diplomas legais, as previstas nos seguintes dispositivos: arts. 29, 31, 32, 41, 

parágrafo único, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, § 1º, 55, 56, § 3º, 60, 62, parágrafo único, 64, 65 e 67, 

parágrafo único, totalizando-se, assim, vinte delitos. Portanto, considerável número de crimes ambientais permite 

a transação penal. Ou seja, a pena máxima, prevista em abstrato, para o delito não excede a dois anos. 

 

Considerando que os crimes ambientais previstos na Lei n. 9.605/98 são todos de ação penal 

pública incondicionada, compete ao Ministério Público, como parte e fiscal da ordem jurídica, propor a 

transação penal, segundo os ditames da Lei em referência e da Lei n. 9.099/95. 

 

O art. 27 da Lei 9.605/98 determina como condição para a transação penal a devida composição do 

dano ambiental. Hodiernamente, como a audiência de transação penal acontece antes da recuperação do dano 

ambiental, pelo Ministério Público é proposta, dentre as sanções restritivas de direitos, a apresentação do 

PRADA (Plano de Recuperação do Dano Ambiental)12, como medida prévia de extinção de punibilidade. Assim 

preconiza o dispositivo legal: 

 

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de 

aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da 
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Lei 9.099/95, de 27 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que 

tenha havido a prévia composição do dano ambiental, que trata o art. 74 da mesma 

Lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. 

 

Por sua vez, o art. 74 da Lei 9.099/95 prevê o seguinte: 

 

A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz 

mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil 

competente. 

 

Consta no parágrafo único do referido artigo que se tratando de ação penal de iniciativa privada ou 

ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologatório acarreta a renúncia ao direito de 

queixa ou representação. 

 

No que tange à suspensão condicional do processo, os delitos que a comportam são aqueles cujas 

penas mínimas cominadas concernem a um ano, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/98, doravante 

denominados de crimes de médio potencial ofensivo. 

 

Os tipos penais com penas mínimas não superiores a um ano, ditas como infrações de médio 

potencial ofensivo, previstos na Lei n. 9.605/98, são os seguintes: arts. 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 54, 

caput e § 2º, 56, 61, 62, 63, 66, 67, 68 e 69. 

 

Nos casos de suspensão condicional do processo, além das condições previstas no art. 89 da Lei 

n. 9.099/98, prevê o art. 28, I, da Lei n. 9.605/98 que a decretação de extinção da punibilidade, nos casos de 

transação penal e suspensão condicional do processo, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano 

ambiental, ressalvada a impossibilidade de fazê-lo. 

 

A suspensão condicional do processo é um instituto despenalizador, previsto no art. 89 da Lei n. 

9.099/95, sendo uma alternativa à pena privativa de liberdade, pelo qual se permite a suspensão do processo, por 

determinado período e mediante certas condições. 

 

O Ministério Público, ao ofertar a denúncia, tem a faculdade de propor a suspensão condicional do 

processo, pelo prazo de dois a quatro anos em crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano, 

ou pena mínima superior a um ano e multa prevista de forma alternativa, abrangidos ou não pela Lei n. 9099/95, 

desde que o acusado preencha certas condições. 

 

O sursis processual, como é conhecido a suspensão condicional do processo, também está previsto 

na Lei n. 9.605/98, em seu artigo 28, in verbis: 

 

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 

seguintes modificações: 

I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o 5º do artigo referido no 

caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, 

ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do 1º do mesmo artigo; 

II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a 

reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo 

previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do 

prazo da prescrição; 

III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV 

do 1º do artigo mencionado no caput ; 

IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de 

constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser 

novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II 

deste artigo, observado o disposto no inciso III; 

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de 

punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado 

as providências necessárias à reparação integral do dano. 

 

Afere-se, por conseguinte, que para crimes ambientais de menor potencial ofensivo, 

acertadamente o legislador previu a prévia recomposição do dano ambiental, para fins de extinção de 

punibilidade, numa perspectiva ampla de sustentabilidade ambiental e proteção do bem jurídico meio 



ambiente equilibrado, sendo que neste trabalho, propõe-se o mesmo para as infrações penais ambientais de 

maior potencial ofensivo. 

 

 

3. Da necessidade de reparação do dano ambiental para extinção da punibilidade nos crimes ambientais 

 

Não se olvida acerca da urgência de medidas, a fim se regenerar o ambiente natural destruído. O 

relatório da ONU sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2015 destaca: 

 

Os impactos nos sistemas naturais e humanos deverão espalhar-se por todo o globo, 

com efeitos variados de região para região. Estes incluem ecossistemas e habitats 

alterados; impactos nocivos na agricultura, conduzindo potencialmente à escassez de 

alimentos; condições climáticas extremas cada vez mais prolongadas e catástrofes 

naturais, juntamente com inúmeros riscos para a sociedade. Entre 1990 e 2012, as 

emissões mundiais de dióxido de carbono aumentaram em mais de 50%. Os dados 

recolhidos ao longo de duas décadas mostram uma aceleração do aumento das 

emissões mundiais, de 10% entre 1990 e 2000 e 38% entre 2000 e 2012, provocado 

sobretudo pelo crescimento nas regiões em vias de desenvolvimento13. 

 

Assim como exposto em todo o trabalho, as ações antrópicas de degradação do meio ambiente é 

uma realidade crescente, sendo que medidas precisam ser tomadas para diminuir ou minimizar os danos 

causados, de modo a se buscar a reparação dos danos, quando possível. Pequenas e isoladas ações, se em grande 

monta, podem fazer a diferença na proteção e recuperação deste bem jurídico tão relevante à humanidade. 

 

A desburocratização do sistema de Justiça é imprescindível nesse contexto, na medida em que as 

ações penais também podem ser instrumentos de recomposição do dano ambiental, como condição prévia de 

extinção da punibilidade do infrator, dispensando-se eventual providência de caráter cível. 

 

Anota-se a incongruência do sistema penal, porquanto que em crimes de maior potencial ofensivo, 

a recomposição do dano ambiental não é condição prévia de extinção de punibilidade do infrator, como previsto 

nos delitos de menor potencial ofensivo, em que a legislação traz medidas de vanguarda no sentido de se 

recompor o dano, quando possível, nos casos de suspensão condicional do processo e transação penal (art. 27 e 

28 da Lei n. 9.605/98). 

 

Faz-se imprescindível a responsabilização civil e penal do infrator ambiental, ante o surgimento da 

sociedade e capital globalizado. Bauman discorre que: 

 

Surge uma nova assimetria entre a natureza extraterritorial do poder e a contínua 

territorialidade da “vida como um todo”- assimetria que o poder agora desarraigado, 

capaz de se mudar de repente ou sem aviso, é livre para explorar e abandonar às 

consequências dessa exploração. Livrar-se da responsabilidade pelas consequências 

é o ganho mais cobiçado e ansiado que a nova mobilidade propicia ao capital sem 

amarras locais, que flutua livremente. Os custos de se arcar com as consequências 

não precisam agora ser contabilizados no cálculo da eficácia do investimento14. 

 

Há que se priorizar a recomposição do bem jurídico lesado, meio ambiente, e assim, desenvolver 

política criminal no sentido de se efetivar tal desiderato. A exigência de prévia composição de dano ambiental 

não deveria estar adstrita apenas aos crimes de menor e médio potencial ofensivo, que possibilitem a transação 

penal e suspensão condicional do processo, mas que seja uma exigência também para os crimes de maior 

potencial ofensivo.  

 

Pontua-se a incongruência do sistema penal, pois caso o infrator não aceite, descumpra ou não 

preencha os requisitos da transação penal ou suspensão condicional do processo, ao final da tramitação 

processual, numa sentença condenatória ou na execução da pena, não há exigência de recomposição do dano 

ambiental para fins de extinção de punibilidade.  

 

De igual modo, nas ações penais de maior potencial ofensivo, não há exigência da reparação do 
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dano para extinção da punibilidade, devendo se manejar providências na seara cível, que em se tratando do 

Ministério Público se dá por meio de inquéritos civis, termos de ajuste de condutas e ações civis públicas para a 

recuperação do dano ambiental ou aguardar a sentença penal condenatória, tendo em vista o seu efeito extrapenal 

relativo à reparação do dano. 

 

O que se pretende é um sistema processual desburocratizado com vistas à máxima proteção do 

meio ambiente. Destacam-se, ainda, os avanços na doutrina e jurisprudência, que inclusive reconhecem a 

responsabilidade por dano moral coletivo em face de graves violações ao meio ambiente, em que se atinge a 

coletividade de tal modo, a implicar reparação imaterial. 

 

Ora, se há progressos na recomposição do dano ambiental, inclusive na seara do direito imaterial, 

vale dizer, do reconhecimento do dano moral coletivo, tem-se como medida imprescindível a reparação do bem 

jurídico lesado com a conduta infracional, garantindo-se o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

 

 

4. Conclusão 

 

A sustentabilidade em seu conceito amplo é o caminho a ser perseguido pela presente e futura 

gerações, sendo que, numa interpretação de máxima proteção ao meio ambiente, deve se valer de instrumentos 

disponíveis para a recuperação do dano ambiental, seja pela aplicação do aparato legal existente ou mediante 

inovações legislativas. 

 

A reparação do dano ambiental, dada a supremacia do meio ambiente no ordenamento jurídico, 

deveria ser condição para extinção da punibilidade nos crimes ambientais, independentemente do montante de 

pena a ser cominado ao delito. 

 

É bem verdade que para a exigência de reparação do dano ambiental como condição para extinção 

da punibilidade, salvo a incidência das medidas despenalizadoras da transação penal e suspensão condicional do 

processo em que há previsão normativa, torna-se imprescindível alterações legislativas que prevejam 

expressamente a reparação do dano como requisito para a extinção da pena, tendo em vista o princípio da 

legalidade estrita de que se reveste o Direito Penal.  

 
Há que se perseguir medidas que visam à máxima proteção do meio ambiente, sendo que se já o 

faz para os crimes de menor potencial ofensivo, com muito mais razão, dever-se-ia prever a recomposição do 

dano para os crimes mais graves, como requisito de extinção de punibilidade, porquanto que a lesão ao bem 

jurídico meio ambiente é mais contundente, de forma a permitir uma ampla sustentabilidade ambiental. 

 

 

5. Proposta de enunciado: Assim como na transação penal e suspensão condicional do processo, a prévia 

recomposição do dano ambiental, ainda que não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos destas medidas 

despenalizadoras, também deve ser requisito para os crimes de maior potencial ofensivo e para os processos 

criminais ambientais em geral, para fins de extinção de punibilidade do infrator, mediante previsão legislativa 

neste aspecto, a se concretizar uma ampla proteção e sustentabilidade ambiental. 
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