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I. Introdução 
Nem creiais, Ninfas, não, que fama desse 

A quem ao bem comum e do seu Rei 

Antepuser seu próprio interesse, 

Imigo da divina e humana Lei. 
Nenhum ambicioso que quisesse 

Subir a grandes cargos, cantarei, 

Só por poder com torpes exercícios 

Usar mais largamente de seus vícios; 

 

Nenhum que use de seu pode bastante 

Pera servir a seu desejo feio, 

E que, por comprazer ao vulgo errante, 

Se muda em mais figuras que Proteio. 

Nem, Camenas, também cuideis que cante 

Quem, com hábito honesto e grave, veio, 

Por contentar o Rei, no ofício novo, 

A despir e roubar o pobre povo! 
 

Nem quem acha que é justo e que é direito 

Guardar-se a lei do Rei severamente, 
E não acha que é justo e bom respeito 

Que se pague o suor da servil gente; 

Nem quem sempre, com pouco experto peito, 

Razões aprende, e cuida que é prudente, 

Pera taxar, com mão rapace e escassa, 

Os trabalhos alheios que não passa. 
(CAMÕES. Luís. Os Lusíadas. Canto VII, 84-86, Grifou-se). 

 

O presente trabalho visa refletir sobre a integridade ambiental e a Lei 

Anticorrupção (Lei n
o 

12.846/13), apontando-se a ausência da previsão dos crimes contra a Administração 

Pública Ambiental (artigos 66 a 69-A, da Lei n
o 
9605/1998) no rol das infrações previstas no artigo 5

o
, da Lei n

o 

12.846/13, considerando, sobretudo, que a corrupção permeia a gestão do patrimônio público, inclusive 

ambiental, especialmente pela sua capacidade de mutagênese. 
Narra a mitologia grega que Proteu, deus grego, filho do titã Oceano e Tetis, 

conhece as profundezas do mar e protege as suas criaturas, como ministro de Netuno.
2
 Orientado por sua filha 

Idotéia, Menelau, rei de Esparta, o aprisiona em uma emboscada. Proteu, então, sofre uma metamorfose, “sem 

lhe esquecer o ardil, muda-se o velho em jubado leão, drago, pantera, cerdo, riacho, ou tronco de alta copa”.
3
 

Menelau, todavia, o prende e o força a responder “a imortais é claro tudo, quem assim me proíbe o mar 

piscoso”.
4
 O rei de Esparta, então, é informado que se encontrava retido na ilha de Faro por não ter realizado 

holocaustos aos deuses antes do seu embarque, tendo que retornar ao Egito e oferecer sacrifícios para continuar a 

viagem: “Devias, respondeu-me, antes do embarque sacrificar ao Padre e à corte sua, para alcançares próspera 

viagem. Amigos não verás, nem pátrio alvergue, sem que ao Dial Egito rio volvas e às divindades hecatombes 

sagres”.
5
 

A metamorfose, característica de Proteu, é o cerne da corrupção. A 

intersecção entre corrupção e meio ambiente desvela-se com o aumento da transparência e o aprofundamento das 

investigações na seara ambiental, patrimonial e eleitoral. Diversas são as suas faces como fraude em 

licenciamento ambiental; alteração ilegal de zoneamento; desmatamento; exploração e venda ilegal de madeira; 

destruição e ocupação ilegal de áreas de Mata Atlântica, manguezais, restingas e áreas de preservação 

permanente; caça; dano à Unidade de Conservação; utilização ilícita de recursos minerais; poluição; assédio 

moral a servidores e ausência de fiscalização. 

                                                 
1 Promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná.. Grupos de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo 

(GAEMA – Paranaguá). Graduação: Universidade de São Paulo. Mestrado em Direito Público (UFBA): O Sistema Internacional de 

Cooperação para o Desenvolvimento. 
2 “De Netuno Ministro, aqui se aloja, Proteu meu pai, que as úmidas entranhas tem sondando e conhece” (HOMERO. Odisseia. Trad. 

Manoel Odorico Mendes. São Paulo: Montecristo, 2012. Canto IV, 300-305). 
3 Idem, Canto IV, 355-359. 
4 Idem, Canto IV, 362-363. 
5 Idem, Canto IV, 364-369. “Fluido e ambivalente, Proteu pode ser considerado uma figura alegórica da temporalidade natural, cíclica e em 

constante mutação que não deixa nada se fixar. A essa potência de indiferenciação, expressa na metamorfose, opõe-se a resolução planejada 

do herói, portanto a força que impõe uma temporalidade não só da previsão do futuro, mas também dessa antecipação voltada para o domínio 

sobre o presente no rumo para o mundo civilizado”. (SUSSEKIND, Pedro. As metamorfoses de Proteu. Viso · Cadernos de estética aplicada. 

Revista eletrônica de estética. ISSN 1981-4062. Nº 17, jul-dez/2015. Disponível em: 

http://revistaviso.com.br/pdf/Viso_17_PedroSussekind.pdf. Acesso em: 0704.2019, Grifou-se). 

http://www.alvarenga.net/canto7.htm#85
http://www.alvarenga.net/canto7.htm#85
http://www.alvarenga.net/canto7.htm#86
http://www.alvarenga.net/canto7.htm#86


O noticiário estampa exemplos como a falsificação de testes de emissões de 

poluentes, envolvendo diversas fabricantes de veículos (Dieselgate), como Audi, FCA, Mercedes, Renault e 

Volkswagen, e os rompimentos das Barragens, em Mariana/MG e Brumadinho/MG, além do caso da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, que revelou uma organização criminosa atuante, desde a fase de licitação, 

apresentação de estudos ambientais e desvio de recursos eleitorais (Operação Leviatã e Operação Lava Jato).
6
 

Neste sentido, ainda que o quebra cabeça do tripé da corrupção (ambiental, 

patrimonial e eleitoral) não se feche em todos os casos, os ilícitos ambientais merecem um olhar mais acurado e, 

a partir do devido processo legal, a adequada punição, nas esferas administrativa, cível e criminal. 

O lastro que embasa tal raciocínio é o seguinte: as grandes obras de 

infraestrutura, como por exemplo, dragagem, ferrovia, rodovia e porto demandam (i) a elaboração de Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e complexo licenciamento ambiental; (ii) a celebração de contrato, com o 

Poder Público, a partir da realização de procedimento licitatório ou anúncio/chamada pública (Lei n
o 

12.815/2013) e, em alguns casos, culminam com (iii) a utilização de recursos ilícitos para nutrir campanhas 

eleitorais, advindos de desvios ou pagamento de favores dos procedimentos anteriores. 

Da perspectiva empresarial, os gastos com a área ambiental são 

tradicionalmente vistos como “custos” e não como “investimentos”, tendo como consequência a ausência de 

melhor tecnologia, processos industriais mal fiscalizados e acidentes ambientais. Compliance, transparência e 

controle social são instrumentos capazes de reverter ou, ao menos, controlar um cenário ambiental que se 

assemelha às tragédias gregas. 

Ademais, a análise das infrações ambientais exige profundo conhecimento 

técnico, que pode ser fornecido pelas instituições sem fins lucrativos da sociedade civil e universidades, por 

intermédio da elaboração de convênios ou termos de cooperação com Órgãos Ambientais, Ministério Público, 

Polícia Judiciária e Poder Judiciário. 

Por fim, o fortalecimento das instituições ambientais, suprindo-as com 

tecnologia, concurso para novos servidores e capacitação contínua é imprescindível para a melhoria dos 

trabalhos de auditoria, fiscalização, licenciamento e proteção ambiental. 

 

 

II. Exposição 

1. Corrupção: “Inimigo da Divina e Humana Lei” 

O signo corrupção
7
 revela múltiplos significados, unidos a questões morais, 

sociais e políticas, mas sobretudo a uma escolha individual. O sentido do termo se encontra em constante 

mutação, sendo utilizado tanto para abranger os crimes previstos nos artigos 317 (passiva) e 333 (ativa), do 

Código Penal, como, genericamente, alguns crimes contra a Administração Pública, assim como condutas não 

tipificadas, como financiamento ilícito de partidos políticos com o uso de dinheiro não contabilizado.
8
 No limite, 

a corrupção expressa uma face da injustiça. 

                                                 
6 A Norte Energia S.A., constituída sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), venceu o leilão de concessão para a construção 

e operação da Usina Hidrelétrica Belo Monte e celebrou o contrato de concessão nº. 01/2010-MME-UHE-Belo Monte, em 26/08/2010, com 

a União, com prazo de gerenciamento da Usina por 35 anos. Na época da licitação, concorreram dois consórcios: (i) Norte Energia: contava 

com nove integrantes, liderado pela Chesf, subsidiária da Eletrobrás; a construtora Queiroz Galvão; a Gaia Energia e Participações; Galvão 

Engenharia; Mendes Júnior; Serveng; J Malucelli Construtora; Contern Construções e Cetenco Engenharia e (ii) Belo Monte Energia: com 

seis integrantes, duas subsidiárias da Eletrobrás - Furnas e Eletrosul; Andrade Gutierrez; Vale; Neoenergia e Companhia Brasileira de 

Alumínio. O BNDES concedeu financiamento na modalidade Project Finance no valor de 80% do investimento total para construção e 

operação da usina. O estudo, denominado “Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Belo Monte – Estudo de Impacto Ambiental (EIA)”, foi 

elaborado pela LEME Engenharia Ltda. em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica ECE-120/2005, firmado em julho de 2005, entre 

a Eletrobrás– Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e as construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Norberto Odebrecht, visando à 

conclusão dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental do AHE Belo Monte, e inclui a revisão do inventário do trecho 

principal do rio Xingu. Processo IBAMA DILIQ/IBQMQ no 1.156. 
7
 “Corruption can take a variety of forms such as bribery, extortion, influence peddling, nepotism, fraud, speed money or embezzlement 

(UNDP, 2008). Furthermore, corruption is not a sin of government and public servants but also prevails in the corporate sector (UNDP, 2008). 

All things considered, corruption has been commonly defined as ‘misuse of entrusted power for private gain’, where the ‘private gain’ may 

accrue either to the individual or to groups or parties to which the individual belongs (Treisman, 2000). In theory, existence of corruption is 

assumed to require three elements: 1) someone must have discretionary power; 2) there must be economic rents associated with this power, 

and 3) the legal/judicial system must offer sufficiently low probability of detecting and punishing the wrongdoer (Jain, 2001)”.(KUSTER, 

Rafael et al.  Curbing Corruption in Brazilian Environmental Governance: A Collective Action and Problem Solving Approach. In: 

Corporate Social Responsibility in Brazil. The Future is Now. Editors: Stehr, Christopher, Dziatzko, Nina, Struve, Franziska 

(Eds.) ISBN 978-3-319-90605-8, p. 213-240). 
8
 “Assinala-se que o significado do rótulo ‘corrupção’ se encontra em constante mutação, podendo ser utilizado tanto para abranger práticas 

incidentes na definição legal deste fenômeno (por exemplo, peculato, tráfico de influência, recebimento de propinas etc.), bem como em 

formas ansiosas de uma definição legal (vide financiamento ilícito de agremiações políticas com o uso de dinheiro não contabilizado), 

desaguando em modalidades carentes de regulação (cite-se o denominado lobby praticado por agentes políticos em favor de empresas 

nacionais) por serem consideradas aceitáveis e necessárias em uma economia de mercado global altamente competitiva” (HAYASHI, Felipe 

Eduardo Hideo. Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal. 3a Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017 – 

Rodrigo Sanchez Rios, Prefácio, p. 1-2). 



Sandel propõe três maneiras de se pensar sobre a justiça: (i) utilidade: a 

maximização do bem estar, melhoria do padrão de vida, prosperidade e crescimento econômico, tendo como 

consequência o aumento da felicidade para o maior número de pessoas (Bentham e Stuart Mill); (ii) liberdade: 

respeito às liberdades, ao contrato social e aos direitos individuais, na dialética entre laissez-faire (libertários) e 

equanimidade (igualitários) (Hayek, Friedman, Nozik; Kant e Rawls); (iii) virtude: visão de justiça como ideal 

moral e/ou religioso (Aristóteles).
9
 

Na primeira perspectiva, utilitarista, a moral consiste em sopesar custos e 

benefícios e avaliar as consequências sociais advindas. No caso da corrupção, isso conduz a um cálculo sobre as 

(des)vantagens dos atos ilícitos ou, a contrario sensu, o investimento em mecanismos para combater os crimes 

institucionalizados. A falta da análise custo-benefício, sobretudo aquela que contempla sustentabilidade, pode ter 

efeitos nocivos no meio ambiente.
10

 

A segunda corrente, libertária, tem a liberdade como cerne e, por conseguinte, 

o cumprimento dos contratos, a proteção à propriedade privada, o respeito aos direitos individuais, a defesa da 

racionalidade e autonomia. Kant afirma que, se não existe autonomia, não pode haver responsabilidade moral, 

pois “agir livremente não é escolher as melhores formas para atingir determinado fim; é escolher o fim em si – 

uma escolha que os serem humanos podem fazer e bolas de bilhar (e maioria dos animais) não podem.”
11

 

Destarte, o respeito à dignidade humana exige que tratemos as pessoas como fins em si mesmas”.
12

 Agir 

moralmente significa agir por dever e em obediência à lei moral. Agir livremente significa agir de acordo com o 

imperativo categórico. 

Arremata com a assertiva de que qualquer mentira “corrompe a própria 

essência daquilo que é certo (…) a verdade (honestidade) em todas as declarações é, portanto, uma lei sagrada e 

incondicional da razão, que não admite qualquer forma de transigência”.
13

 

A terceira vertente, virtuosa, entende que a justiça é teológica e honorífica, 

que significa conhecer o télos (propósito) e as virtudes que ele deve honrar e compensar. O desígnio da política, 

assim, não é criar uma estrutura de direitos neutra, mas formar bons e justos cidadãos. A finalidade da pólis é 

uma vida boa e as instituições sociais são meios para atingir este fim.
14

 

Na Política, Aristóteles entende que os atrativos do instinto e as paixões do 

coração corrompem os homens quando estão no poder, e a lei, ao contrário, é a inteligência sem as paixões cegas. 

Neste sentido, as formas de governo possuem desvios: a tirania, da monarquia; a oligarquia, da aristocracia e a 

demagogia, da república. Nenhuma destas formas de governa considera o interesse geral.
15

 

O termo corruptionis significa “romper totalmente, quebrar o todo, destruir 

os fundamentos, as estruturas de algo”.
16

 A percepção natural da corrupção transmudou-se do mundo físico para 

o mundo político. Desta forma, se a paixão (páthos) impulsionasse a ação humana (práxis), ter-se-ia uma atitude 

moralmente má. Ao contrário, o domínio próprio geraria a virtude (areté). Por outro lado, existe uma íntima 

relação entre corrupção e desvios da função pública
17

, desde o Código de Hamurabi (1910 a.c.), perpassando 

pelo direito grego (peculato, corrupção, abuso de autoridade e suborno) e romano (corrupção, peculato, 

concussão e excesso de exação). Em Portugal, tem-se a previsão do crime de corrupção nas Ordenações 

Afonsinas, Manoelinas, Sebastianas e Filipinas. Na França, o crime foi previsto na Assembleia Nacional 

                                                 
9 SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Trad. Heloisa Matias; Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009, p. 28-30. 
10 KUSTER, Rafael et al. Curbing Corruption in Brazilian Environmental Governance: A Collective Action and Problem Solving Approach. 

In: Corporate Social Responsibility in Brazil. The Future is Now. Editors: Stehr, Christopher, Dziatzko, Nina, Struve, Franziska (Eds.) ISBN 

978-3-319-90605-8, p. 213-240. 
11 SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Trad. Heloisa Matias; Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009, p. 141-142. 
12 Idem, p. 142-143. 
13  Idem, p. 165, apud. Immanual Kant. On a Supposed Right to Lie Because of Philantropic Concerns (1799). Cambridge: Hackett 

Publishing, 1993, p. 64. 
14 Idem  p. 233-235. 
15 ARISTÓTELES. Política. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bk000426.pdf . Acesso em: 11.04.2019. 
16

 HAYASHI, Felipe Eduardo Hideo. Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2015, p. 11. 
17

 Idem, p. 12-13. 



Constituinte, de 1789. No Brasil
18

, os crimes desta natureza são previstos no Código Criminal do Império de 

1830 (art. 130-133) e no Código Penal de 1890.
19

 

Sob a perspectiva do Direito Internacional Público, o regime transnacional 

anticorrupção “é o conjunto de atos internacionais multilaterais em matéria de corrupção ratificados e vigentes 

no Brasil, com suas respectivas medidas transnacionais anticorrupção preventivas e repressivas”.
20

 Na legislação 

internacional, destacam-se: a Convenção Interamericana contra Corrupção da OEA, de 1996 (Convenção de 

Caracas); a Convenção das Nações Unidades contra o Crime Organizado Transnacional, de 2000 (Convenção de 

Palermo); a Convenção das Nações Unidas contra Corrupção, de 2003 (Convenção de Mérida); a Convenção 

sobre Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais 

da OCDE, de 2007. A ONU compreende a corrupção como fenômeno transnacional, que afeta a estabilidade e a 

segurança dos Estados; enfraquece as instituições, os valores democráticos, a ética e a justiça e compromete o 

desenvolvimento sustentável. 

 

2. Lei Anticorrupção: “Guardar-se a Lei do Rei Severamente” 

Na esteira internacional e visando uma ação preventiva e repressiva, o Brasil 

aprovou a Lei n
o 
12.846/2016, regulamentada pelo Decreto n

o 
8.420/2015, que dispõe sobre a responsabilização 

objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 

praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não e aplicando-se às sociedades empresárias e às 

sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário 

adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 

tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 

temporariamente. 

Ademais, subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de 

alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. A responsabilização da pessoa 

jurídica, no entanto, é independente e não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou 

administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. 

Assim, a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, enquanto dos 

dirigentes ou administradores é subjetiva e na medida da sua culpabilidade. No Estado do Paraná, a Lei n
o 

12.846/2016 é regulamentada pelo Decreto n
o 
10271/2014. 

Relembre-se que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é prevista no 

Brasil apenas para crimes ambientais, na Lei n
o
 9605/1998.

21
 Não obstante, há previsão, pela Comissão 

encarregada de revisar o Código Penal Brasileiro, de responsabilização da pessoa jurídica pelos crimes contra a 

administração pública, ordem econômica, sistema financeiro e o meio ambiente (Projeto de Lei do Senado n
o 

236/2012 – Anteprojeto do Código Penal, art. 41 a 44). 

O artigo 5
o
, da Lei n

o 
12.846/2016, expõe que constituem atos lesivos à 

administração pública, nacional ou estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas, que atentem 

contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

A Lei Anticorrupção instituiu uma nova forma de responsabilidade, a 

responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, 

sujeita a um regime jurídico próprio, que estatui, para o mesmo ilícito, duas espécies de sanções: (i) art. 6.º, 

aplicáveis no seio do processo administrativo; e (ii) art. 19, aplicáveis com base em uma ação civil pública.
22

 

                                                 
18 “A corrupção nacional é decorrência da moral predatória caracteristicamente dominante no Estado patrimonial, que, conscientemente ou 

não, formatou um conjunto de padrões sociopolíticos de comportamento ético adverso às formas racionais mais modernas de trato da res 

pública. Tal comportamento, hábitos e costumes restaram cristalizados na mentalidade do homem português, orientada pelo pouco apego à 

lei, o uso pessoal do erário, a valorização da ineficiência, a aversão ao trabalho produtivo, o gosto pela ociosidade, a falta de regramento e 

disciplina, bem como a banalização da corrupção e da impunidade”. (GHIZZO NETO, Afonso Ghizzo. Corrupção, Estado de Direito e 

Educação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 02.) 
19

 HAYASHI, Felipe Eduardo Hideo. Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2015, p. 15-17. 
20

 Idem, p. 19. 

21
 CF, Art. 225. 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 gerações. § 3º As 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Lei 9.605/1998. Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos 

casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 

benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipes do mesmo fato. 
22

 BERTONCINI, Mateus. Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira. In: SANTOS, José Anacleto Abduch. 

Comentários à Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção. 2a Edição. São Paulo: RT, 2015. 

 



A tipificação descrita no artigo 5
o
, I a V, pode ser encontrada, em redação 

semelhante, no Código Penal (art. 333) e na Lei n
o
 8.666/93 (arts. 90, 92, 93, 95 e 96). 

Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 

responsáveis pelos atos lesivos, previstos na lei, as seguintes sanções: (i) multa e (ii) publicação extraordinária 

da decisão condenatória. A multa terá o valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior 

ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, e nunca será inferior à vantagem auferida, 

quando for possível sua estimação; caso não possível, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). A aplicação das sanções da lei não exclui, em qualquer hipótese, a 

obrigação da reparação integral do dano causado. Comparativamente, o Decreto n
o 
6514/2008, que dispõe sobre 

as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estatui, no art. 9o, que o valor da multa é de no mínimo 

de R$ 50,00 e o máximo de R$ 50.000.000,00, bem como exige a reparação integral do dano. 

A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de 

extrato de sentença, a expensa da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da 

prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem 

como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no 

local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de 

computadores. 

No que concerne à apuração da responsabilidade, pelo Poder Executivo, 

normalmente, tendo em vista a necessária justa causa, os processos administrativos contra pessoas jurídicas são 

instaurados após o início de investigações, objeto de inquérito civil e policial ou de auditoria promovida pelo 

TCE, TCU ou CGU.
23

 

Na esfera judicial, a lei prevê as seguintes penalidades: (i) perdimento dos 

bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente, obtidos da infração, 

ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (ii) suspensão ou interdição parcial de suas atividades; (iii) 

dissolução compulsória da pessoa jurídica; (iv) proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações 

ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder 

público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. As sanções poderão ser aplicadas de forma 

isolada ou cumulativa. Outrossim, o Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação 

judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores 

necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, ressalvado o direito do 

terceiro de boa-fé. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento na lei serão 

destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. 

Ressalva ainda a lei que a aplicação das sanções previstas não afeta os 

processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: (i) ato de improbidade administrativa, 

nos termos da Lei no 8.429/1992; e (ii) atos ilícitos alcançados pela Lei no 8.666/1993, ou outras normas de 

licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas - RDC instituído pela Lei no 12.462/2011. 

 

3. Crime contra Administração Ambiental: “Só Por Poder Com Torpes Exercícios” 

O patrimônio público ambiental é Patrimônio Natural da Humanidade, e 

deve ser protegido como espaço público, à luz dos princípios insculpidos na Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972 (Declaração de Estocolmo); Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) (1992). 

Na Constituição da República, a proteção ambiental se encontra plasmada 

nos artigos 5º, LXXIII, 23, I, III, IV, VI, VII, IX, XI, 24, VI, VII e VIII, 129, III, 170, VI, 186, II, 200, VIII, 220, 

§ 3º , II e 225. A Constituição do Estado do Paraná imputa o dever de proteção ambiental ao Estado e aos 

Municípios. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81) consagrou como um dos seus 

objetivos a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao 

meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa (artigo 14, § 

1º, da Lei nº 6.938/81 e artigo 143, § 2º, do Decreto nº 6.514/2008) e constituiu o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), cujos integrantes possuem legitimidade para instauração, apuração, julgamento e adoção 

de todas as providências relacionadas às infrações ambientais no âmbito administrativo. 
A Lei nº 9.605/98 normatiza os crimes ambientais e estatui a 

responsabilidade da pessoa jurídica e daqueles que tendo conhecimento da conduta criminosa de outrem, deixar 

de impedir a sua prática, quando poderia agir para evitá-la, prevendo a possibilidade de desconsideração da 

pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade 

do meio ambiente (art. 2º, 3º e 4º) e o Decreto nº 6.514/2008 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 
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Juris, 2015, p. 175. 



O licenciamento ambiental
24

 é um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, previsto no artigo 10 da Lei nº 6.938/81, por intermédio do qual a Administração Pública, no 

exercício de seu poder-dever constitucionalmente previsto, ao estabelecer condições e limites para o seu 

exercício, exige a adequação das atividades empresariais à defesa do meio ambiente e exerce o controle 

ambiental das atividades potencialmente degradadoras do ambiente. Como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente - PNMA, nos termos do artigo 9º, inciso IV da Lei 6.938/81, tem por objetivo 

primordial a preservação e a conservação do meio ambiente (art. 2º caput). 
O adequado licenciamento é tão relevante que foi erigido à categoria de 

crime pela Lei n
o 

9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) a construção, instalação ou funcionamento de obra 

potencialmente poluidora sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, ou contrariando as 

normas legais e regulamentares, responsabilizando-se, penalmente, inclusive, nos termos do artigo 3º, da lei, as 

pessoas jurídicas.
 
No Estado do Paraná, o licenciamento ambiental é disciplinado pelas Resoluções SEMA n

o 

31/1998 e Resolução CEMA n
o 
65/2008. 

A Lei nº 9.605/98, na Seção V, prevê os Crimes contra a Administração 

Ambiental, dos artigos 66 a 69-A. O crime do artigo 66 é próprio e de mera conduta, refere-se a fazer afirmação 

falsa, omitir a verdade ou sonegar informações, em procedimento de autorização e licenciamento ambiental e 

assemelha-se aos tipos dos artigos 299, 319
25

 e 342
26

, do Código Penal, sendo mais específico. Possui como 

sujeito passivo funcionário público ou agentes delegados (CP, art. 327), como os técnicos que elaboram os 

estudos ambientais. O crime do artigo 67, por sua vez, trata da concessão de licença em desacordo com as 

normas ambientais. O artigo 68 é um tipo penal aberto, e cinge-se a deixar de cumprir obrigação de relevante 

interesse ambiental. O tipo comporta diversos atos jurídicos e exige justa causa. O artigo 69 trata de obstar ou 

dificultar ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, delito formal que responsabiliza 

os fiscais das três esferas da federação. O artigo 69-A tem como objeto elaborar, no licenciamento ambiental, 

estudo total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, podendo ser praticado por funcionário 

público ou qualquer pessoa. 
Observa-se que a lei de crimes ambientais possui penas brandas. Na 

modalidade dolosa, os artigos 66 a 69 possuem sanções de 01 a 03 anos, e o artigo 69-A, de 03 a 06 anos, e, não 

sendo casos de crimes prioritários, correm o risco de prescrição. Outro risco é a pulverização, ou seja, a apuração 

dos crimes por diversos órgãos de execução, em diferentes épocas e lugares, tendo-se dificuldade em vislumbrar 

eventual associação criminosa, cujo escopo é fraudar licenciamentos ambientais e obstar a fiscalização, 

especialmente porque tais crimes podem ocorrer em concurso com os artigos 317 e 333, do Código Penal. 
A título de comparação, a tabela abaixo mostra as infrações e crimes e suas 

respectivas sanções: 
 Código Penal Lei n

o 
9605/1998 Lei n

o 
8.666/1993 Lei n

o
 8429/1992 - 

Improbidade 

Lei n
o 
12.846/13 - 

Lei Anticorrupção 

Infração/Crime Arts. 312 a 359-H – 
Crimes contra a 
Administração Pública 

Arts. 66 a 69-A – 
Crimes contra a 
Administração Pública 
Ambiental 

Arts. 89 a 99 – 
Crimes de Licitação 

Arts. 9
a
, 10 e 11 – Atos 

de Improbidade 
Art. 5

o 
– 

Atos Lesivos à 
Administração Pública 

Sanção/Pena Penas: 
(i) privativas de 
liberdade; 
(ii) restritivas de 
direitos; 
(iii) multa. 
 
Restritivas de Direitos: 

(i) prestação pecuniária; 
(ii) perda de bens e 
valores; 
(iii) limitação de fim de 
semana; 
(iv) prestação de 
serviço à comunidade 
ou a entidades públicas; 

(v) interdição 
temporária de direitos; 
(vi) limitação de fim de 
semana. 
 
Efeitos genéricos e 
específicos da 

Restritivas de direito: 
(i) prestação de serviços 
à comunidade; 
(ii) interdição 
temporária de direitos; 
(iii) suspensão parcial 
ou total de atividades; 
(iv) prestação 

pecuniária; 
(v) recolhimento 
domiciliar. 
 
Penas da Pessoa 
Jurídica: 
(i) multa; 
(ii) restritivas de 

direitos; 
(iii) prestação de 
serviços à comunidade. 
 
Restritivas de direito: 
(i) suspensão parcial ou 
total de atividades; 

Sanção Administrativa: 
(i) multa de mora; 
(ii) rescisão unilateral; 
(iii) advertência; 
(iv) multa, na forma 
prevista no instrumento 
convocatório ou no 
contrato; 

(v) suspensão 
temporária de 
participação em 
licitação e impedimento 
de contratar com a 
Administração; 
(vi) declaração de 
inidoneidade para licitar 

ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
 

Penas: 
(i) perda dos bens ou 
valores acrescidos 
ilicitamente ao 
patrimônio; 
(ii) ressarcimento 
integral do dano; 
(iii) perda da função 

pública; 
(iv) suspensão dos 
direitos políticos; 
(v) pagamento de multa 
civil e 
(vi) proibição de 
contratar com o Poder 
Público ou receber 

benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, 
ainda que por 
intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja 
sócio majoritário. 

Responsabilização 
Administrativa: 
(i) multa, no valor de 
0,1% a 20%  do 
faturamento bruto; 
(ii) publicação 
extraordinária da 
decisão condenatória; 

 
Responsabilização 
Judicial: 
(i) perdimento dos bens, 
direitos ou valores; 
(ii) suspensão ou 
interdição parcial de 
suas atividades; 

(iii) dissolução 
compulsória da pessoa 
jurídica; 
(iv) proibição de 
receber incentivos, 
subsídios, subvenções, 
doações ou 

                                                 
24 “Nesse contexto, mister que haja o aperfeiçoamento dos mecanismos legais para a proteção ambiental. Dentre esses mecanismos destaca-

se o licenciamento ambiental, expressão da regulação administrativa, imprescindível à concretização e à efetividade do resguardo ambiental.” 

(TRENNEPOHL, Curt e TRENNEPOHL,Terence. Licenciamento ambiental. Niterói: Impetus, 2013, p. 2, do Prefácio). 
25 FREITAS, Gilberto Passos de et al. Crimes contra a Natureza. 9a edição. São Paulo: RT, 281-297. 
26 DINO NETO, Nicolao et al. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. 3a edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 384-394. 



condenação: 
(i) tornar certa a 
obrigação de indenizar 

o dano causado pelo 
crime; 
(ii) a perda em favor da 
União, dos instrumentos 
do crime e do produto 
do crime. 
(iii) a perda de cargo, 
função pública ou 

mandato eletivo; 
(iv) a incapacidade para 
o exercício do poder 
familiar, da tutela ou da 
curatela; 
(v) a inabilitação para 
dirigir veículo, quando 
utilizado como meio 

para a prática de crime 
doloso. 

(ii) interdição 
temporária de 
estabelecimento, obra 

ou atividade; 
(iii) proibição de 
contratar com o Poder 
Público, bem como dele 
obter subsídios, 
subvenções ou doações. 
 
Valor mínimo para 

reparação dos danos 
causados pela infração. 

empréstimos; 
(v) inscrição no 
Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – 
CNEP. 
 

Rito CPP Lei n
o 

9605/1998 
CPP 

Lei n
o 
8666/1993 

CPP 
Lei n

o
 8429/1992 Lei n

o 
7347/1985 

 

 



III. Conclusão 

No âmago da hermenêutica normativa, a interpretação sistemática
27 

demanda 

uma análise integrada do ordenamento jurídico. Primeiro, a própria Constituição Federal, no art. 225, estatui que 

as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Segundo, o art. 3
o
, da Lei n

o 
9.605/1998 determina que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 

legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Terceiro, o Projeto de 

Lei do Senado n
o 

236/2012 – Anteprojeto do Código Penal, art. 41 a 44 prevê a responsabilização da pessoa 

jurídica pelos crimes contra a administração pública, ordem econômica, sistema financeiro e o meio ambiente. 

Quarto, o sistema jurídico internacional
28

 protege o meio ambiente, o que tem ensejado o aumento do 

investimento em inteligência e tecnologia, no combate aos crimes ambientais. Quinto, a análise da 

responsabilidade ambiental precisa observar todo o ciclo do empreendimento, desde a captação de recursos no 

mercado financeiro até a efetiva operação, investigando-se, inclusive, o fluxo financeiro de licitações e 

procedimentos de licenciamento ambiental. Sexto, as instituições financeiras devem incorporar, na concessão de 

crédito para projetos ambientais e imobiliários, uma gestão ambiental responsável, com respaldo na legislação 

ambiental e na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), regulamentada pelo Decreto nº 8.420/15, com instrumentos 

de governança corporativa e sustentabilidade. Sétimo, a responsabilidade civil ambiental, assim como a da Lei 

Anticorrupção, é objetiva e solidária. 

Em sede de conclusão, sugere-se o cumprimento da legislação ambiental 

nacional e internacional, alterando-se o artigo 5
o
, da Lei Anticorrupção, para incluir, dentre os atos lesivos à 

administração pública, nacional ou estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público, inclusive ambiental, nacional ou estrangeiro, 

contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

Alternativamente, sugere-se a inclusão dos crimes contra a Administração Pública Ambiental (arts. 66 a 69-A, da 

Lei n
o 
9.605/1998). 

Por fim, como a relação da lei é exaustiva (numeros clausus), necessária, para 

implementação da proposta, a alteração legislativa.
29

 

A corrupção, em sua constante metamorfose, também atinge a área ambiental 

e o seu combate profundamente toca o nosso ser: “o caminho de nossa discussão deve ser, portanto, de tal 

tipo e direção que aquilo de que a filosofia trata atinja nossa responsabilidade, nos toque (nous touche), e 

justamente em nosso ser”.
30

 
 

IV. Síntese Dogmática 
O trabalho observou a ausência da previsão dos crimes contra a 

Administração Pública Ambiental (artigos 66 a 69-A, da Lei n
o 

9605/1998) no rol das infrações previstas no 

artigo 5
o
, da Lei n

o 
12.846/13 e salientou a importância da sua inclusão, considerando, sobretudo, que a 

corrupção permeia a gestão do patrimônio público ambiental e que os ilícitos ambientais merecem, à luz do 

devido processo legal, a adequada punição, nas esferas administrativa, cível e criminal. Ademais, não obstante o 

termo “patrimônio público” possa abarcar também o ambiental, considera-se salutar que a lei expressamente o 

inclua no caput do artigo 5
o
. 

 

V. Proposta de Enunciado 

A alteração do artigo 5
o
, da Lei Anticorrupção, para incluir, dentre os atos 

lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público, inclusive ambiental, 

                                                 
27 Cânone da Totalidade ou Coerência da interpretação: referente ao objeto da interpretação, em que as partes interiores referentes a um todo são interpretadas.. 

Relaciona-se às ideias de indivisibilidade e sistematicidade da interpretação que deve ser realizada a partir da correlação entre as partes do todo e entre estas 

reciprocamente, com vistas a permitir recíproca iluminação entre as partes e o todo na cristalização do sentido. A interpretação deve visar um sentido único e 

harmônico. Por conta disso, a sua origem comum deve ser capturada e a vontade da qual partir ser compreendida, analisando-se amplamente as partes (como um 

todo) em que se decompõe sua expressão. Destaca Betti que este cânone, na visão jurídica, resulta na concepção do ordenamento jurídico como um sistema 

coerente de normas, interdependente e harmônico (Direito Positivo). Na interpretação das normas juristas e leigos utilizam ta l cânone conscientemente ou não, 

sobretudo quando se trata de eliminar interpretações divergentes com a lógica do sistema elaborados a partir de instrumentos da dogmática jurídica ou quando se 

trata de excluir a aplicação de normas estrangeiras díspares em relação ao espírito da legislação segundo critérios de direito internacional privado.  (BETTI, 

Emilio. La interpretacion de las leyes y actos jurídicos. Madrid: ERDP, S/D, p. 36). 
28

 Carta da Organização das Nações Unidas; Declaração Universal de Direitos Humanos; Declaração da OIT; Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; Pacto Global da ONU; Princípios do Equador; Protocolo 

Verde; Declaração de Collevecchio;  Resolução BCB nº 4.327/2014; Resolução BCB nº 3792/2009; Resolução CFC nº 751/1993 e NBC T nº 

15/2004; CVM nº 358/2002 e Ofício-circular/CVM/SEP/Nº 02/2015. 
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nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil. Alternativamente, sugere-se a inclusão dos crimes contra a Administração Pública 

Ambiental (arts. 66 a 69-A, da Lei n
o 
9.605/1998) no inciso VI. 
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