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RESUMO  

KASSADA, Daiane Ayumi. Concorrência normativa no direito penal: reflexões à luz dos 

crimes ambientais. 2020. 255 p. Dissertação (Mestrado em: Direito Penal, Medicina 

Forense e Criminologia) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2020. 

 
O estudo da questão concursal, esta compreendida pelo concurso de delitos e pelo concurso 

aparente de normas penais, é objeto de muitas discussões de ordem dogmática, 

especialmente no que diz respeito à ausência de uma clara delimitação entre estes dois 

institutos. Quando recai sobre uma mesma unidade de fato jurídico mais de um tipo penal 

surge a tarefa importante de definir se estaremos diante de uma unidade ou pluralidade de 

delitos. Em relação aos crimes ambientais, esta questão se torna ainda mais relevante, uma 

vez que há uma grande possibilidade de sobreposição de tipos penais contidos na Lei 

9.605/98, o qual será objeto desta pesquisa. Os métodos utilizados são o estudo de casos 

derivados de debate na jurisprudência pátria e revisão bibliográfica acerca do tema para 

melhor compreensão e discussão das indagações pertinentes inseridas no âmbito da 

questão concursal penal-ambiental, o qual possui como fundamento os princípios do ne bis 

in idem material e o da íntegra valoração do fato. Ademais discutir-se-á como aplicar os 

critérios aventados para a solução do concurso aparente de normas penais considerando os 

desafios que podem estar presente em cada um deles levando em conta o sistema de tipos 

ambientais desenhado pela Lei 9.605/98 que traz uma série de peculiaridades a serem 

examinadas, bem como verificar-se-á como a análise integrada e sistemática do bem 

jurídico meio ambiente, estrutura do delito e a respectiva redação penal pode contribuir 

para um estudo mais adequado da questão concursal no Direito Penal na seara da 

sobreposição normativa penal-ambiental. Ao final, far-se-á uma proposta de resolução dos 

casos inicialmente apresentados para refletir criticamente o rendimento teórico dos 

pressupostos desenvolvidos pela doutrina sobre a questão concursal na concretização 

prática da relevância temática. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  Concurso aparente de normas penais. Concurso de delitos. Crimes 

ambientais. Princípio do ne bis in idem material. Princípio da íntegra 

valoração do fato. 

 



ABSTRACT 

KASSADA, Daiane Ayumi. Normative overlap in criminal law: Reflections in light of 

environmental crimes. 2020. 255 f. Dissertation (Master) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 
The study of joinder of offenses and the apparent contest of criminal norms is an object 

that raises many dogmatic-criminal discussions, especially because there is a lack of 

consensus on a clear delimitation between these two institutes. When it comes to the same 

unity of legal fact, more than mens rea, the important task of defining whether we are 

facing a unity or plurality of offenses arises. As for the environmental crimes, this issue 

becomes even more relevant because there is a high possibility of overlapping mens rea 

contained in Law 9.605 / 98, which will be the object of this research. The methods used 

are the study of cases derived from discussion in Brazilian Courts and literature review on 

the subject for better understanding and debate of relevant questions inserted in the context 

of criminal-environmental contest, which is based on the ne bis in idem material and the 

integrate valuation of the fact principles. In addition, it will be discussed how to apply the 

criteria raised for the solution of the apparent contest of criminal norms considering the 

challenges that may be present in each one of them taking into account the system of 

environmental mens rea designed by the Law 9.605/98 that brings a series of peculiarities 

to be examined, as well as how the integrated and systematic analysis of the environment 

legal interest, the crime’s structure and its criminal wording can contribute to a more 

appropriate study of the contest issue in the area of criminal-environmental normative 

overlap. At the end, it will present a proposal for resolution of the cases initially elaborated 

to critically reflect the theoretical performance of the assumptions developed by the 

doctrine on the contest question in the practical realization of relevance issue. 

 

 

Keywords:  Apparent contest of criminal norms. Joinder of offenses. Environmental 

crimes. Ne bis in idem material principle. Integrate valuation of the fact 

principle. 
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INTRODUÇÃO 

A questão concursal no Direito Penal é pouco debatida no Brasil, embora tenha 

uma clara relevância teórica e prática, pois está diretamente relacionada à definição da 

existência de uma unidade ou pluralidade delitiva quando incidir mais de uma norma penal 

sobre um determinado caso concreto. Neste contexto, abrem-se duas possibilidades: 

reconhecer a configuração do concurso de delitos ou do concurso aparente de normas 

penais.  

Diante de uma sobreposição de normas penais sobre um determinado caso concreto 

surgem diversos questionamentos: a) quais são os requisitos necessários para que se possa 

afirmar que se está diante de apenas um único delito? b) quais são os fundamentos da 

questão concursal no Direito Penal? c) é possível admitir a existência de um único delito 

mesmo em face de uma pluralidade de condutas? d) quais são os critérios que auxiliam na 

análise do concurso aparente de normas penais? e) como o bem jurídico, a estrutura 

delitiva (de perigo ou de lesão) e a redação legal referentes aos tipos penais envolvidos 

podem servir de ferramentas dogmáticas na questão concursal?  

Desde logo, tais indagações apresentam-se fundamentais para a discussão sobre a 

concorrência normativa no Direito Penal. Contudo, será conferida à questão concursal 

ênfase à sobreposição normativa dos tipos penais ambientais como objeto desta pesquisa. 

No Brasil, o estudo acerca da configuração típica dos crimes ambientais previstos na Lei 

9.605/98 é pouco explorado sob a perspectiva da dogmática penal.  

Outrossim, a Lei 9.605/98 revela ter pouca efetividade, mas quando a mesma deve 

ser aplicada, a questão concursal ganha importância em virtude de alta probabilidade de 

recair sobre um mesmo fato concreto ambiental uma pluralidade de tipos penais previstos 

no referido diploma legal. 

A concorrência normativa no âmbito dos tipos penais ambientais apresenta uma 

complexidade maior em virtude de uma série de fatores que são próprios desta natureza 

delitiva, conforme verificar-se-á ao longo deste estudo. Desta forma, adotar-se-ão como 

métodos o estudo de casos derivados de debate na jurisprudência pátria e revisão 

bibliográfica acerca do tema para melhor compreensão e discussão das indagações objeto 

deste estudo.  

Este trabalho divide-se em quatro capítulos.  
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 No primeiro capítulo apontar-se-á o problema de pesquisa que será objeto deste 

estudo, bem como as delimitações metodológicas traçadas para este último com escopo de 

realizar uma análise mais adequada do ponto de vista da dogmática penal. Outrossim, serão 

apresentados quatro estudos de casos concretos que foram inspirados em decisões da 

jurisprudência pátria (com exceção do caso 4) no intuito de apontar quais são as 

indagações presentes no âmbito da concorrência normativa penal ambiental quando tal 

tema vem à tona nos debates suscitados nos Tribunais e também de revelar a importância 

prática de discutir o presente problema de pesquisa. 

 No segundo capítulo far-se-á um estudo da concorrência normativa no âmbito do 

Direito Penal, abordando os fundamentos desta, quais sejam, o princípio do ne bis in idem 

material e o princípio da íntegra valoração do fato. Posteriormente, realizar-se-á uma 

breve explanação teórica acerca do concurso de delitos no que tange à sua definição, 

pressupostos, classificação e aplicação no âmbito do Direito Penal brasileiro. Em seguida, 

far-se-á um estudo sobre o concurso aparente de normas penais quanto ao seu conceito, às 

questões de ordem teórica envolvidas para sua configuração, os critérios de solução diante 

de uma sobreposição normativa em que se fazem presentes seus pressupostos para 

aplicação e um exame acerca da necessidade ou não de previsão legislativa para lidar 

adequadamente com esta temática. Ao final deste capítulo realizar-se-á uma proposta de 

análise integrada do concurso aparente de normas penais e do concurso de delitos no 

âmbito concursal. 

 No terceiro capítulo realizar-se-á um estudo da concorrência normativa voltada à 

sobreposição dos tipos penais ambientais contidos na Lei 9.605/98 para fins de identificar 

quando se está diante de uma unidade ou pluralidade de crimes ambientais. Para tanto, far-

se-á uma abordagem do meio ambiente enquanto bem jurídico-penal e sua relevância no 

âmbito concursal, bem como as perspectivas que orientam a proteção do meio ambiente 

pelo Direito Penal (ecocêntrica, antropocêntrica e antropocêntrica-ecocêntrica) e o 

conteúdo que deve compreender o conceito de meio ambiente atrelado à estrutura dos 

delitos para fins de uma adequada tutela penal ambiental. Por conseguinte, discutir-se-á o 

sistema de tipos ambientais elaborados pelo legislador ao redigir os crimes ambientais 

previstos na Lei 9.605/98, os quais preveem distintas formas de lesão e colocação em 

perigo do bem jurídico meio ambiente. Tal discussão levará em consideração as 

peculiaridades dos tipos penais ambientais na Lei 9.605/98 que culminam em indagações 

relevantes no âmbito da concorrência normativa penal-ambiental sob a perspectiva da 

dogmática penal, bem como apresentar-se-ão os limites e desafios que se podem identificar 
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quando da aplicação dos critérios apontados para solucionar hipóteses de sobreposição de 

tipos penais que tutelam o meio ambiente. 

 Por fim, no quarto capítulo apontar-se-á proposta de resolução dos casos 

inicialmente propostos, examinando criticamente a maneira como foram solucionados pela 

jurisprudência pátria e se foram decididos em consonância ou não com os pressupostos 

dogmáticos estabelecidos no presente estudo para fins de analisar a questão de 

sobreposição de tipos penais ambientais previstos na Lei 9.605/98. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concorrência normativa é objeto de grandes indagações que, para além de 

questões teóricas, apresentam implicações práticas relevantes, notadamente, no que diz 

respeito à alta probabilidade de sobreposição normativa dos tipos penais ambientais 

previstos na Lei 9.605/98 sobre uma determinada unidade de fato concretamente objeto de 

análise. 

Os fundamentos que embasam o estudo da concorrência normativa de tipos penais 

são os princípios do ne bis in idem material e o da íntegra valoração do fato.  

O princípio do ne bis in idem material consiste na proibição de valorar mais de uma 

vez o mesmo elemento do fato concreto com base no mesmo fundamento em face do 

mesmo agente. Para fins de análise da sobreposição normativa entre os tipos penais, 

adquire relevância a questão de examinar o fundamento pelo qual estes são imputados ao 

indivíduo para além de delimitar o próprio fato concreto que se examina. O debate acerca 

da identidade de fundamento não deve ser sinônimo de identidade de bens jurídicos 

tutelados pelos respectivos tipos penais concorrentes, senão averiguar a possível existência 

de identidade do conteúdo do injusto dos mesmos, pois caso isto se verifique no caso 

concreto será hipótese de reconhecer o concurso aparente de normas penais mediante 

aplicação de um dos critérios estabelecidos para tanto. Neste sentido, o princípio do ne bis 

in idem material consiste em fundamento limitador no âmbito concursal no que diz respeito 

à atuação do Direito Penal.  

Por sua vez, o princípio da íntegra valoração do fato consiste na possibilidade de, 

diante de um concurso de normas penais, um único preceito penal ser capaz de captar 

integralmente o conteúdo do injusto e da culpabilidade de um determinado fato concreto 

para verificar se será hipótese de reconhecer um concurso de delitos – pluralidade de 

crimes – ou identificar um concurso aparente de normas penais – unidade delitiva. Para 

tanto, o bem jurídico, a estrutura do delito e a redação legal referentes aos tipos penais 

envolvidos constituem elementos fundamentais e imprescindíveis para proceder tal tarefa 

de grande relevância prática que cabe ao papel da dogmática penal.  Por isso, o princípio 

da íntegra valoração do fato atua como um princípio fundamentador da questão concursal. 

Os princípios do ne bis in idem material e o da íntegra valoração do fato no âmbito 

concursal desempenham papeis complementares e tal atuação conjunta resulta na 

concretização do princípio da proporcionalidade.  
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Assim, em eventual hipótese de sobreposição normativa de tipos penais, duas são 

as possibilidades: concurso aparente de normas penais ou concurso de delitos.  

No que diz respeito ao concurso de delitos, este consiste quando o indivíduo pratica 

mediante uma ou mais ações dois ou mais crimes. Divide-se em duas categorias: concurso 

material (real) ou concurso formal (ideal) próprio ou impróprio. Estas espécies de concurso 

de delitos distinguem-se pela unidade ou pluralidade de ação e o critério mais adequado 

para tal delimitação é o da unidade típica de ação. Outrossim, as regras de aplicação da 

pena estão previstas respectivamente nos arts. 69 e 70 do Código Penal.  

Em se reconhecendo o concurso aparente de normas penais significa dizer que, 

apesar de recair sobre a unidade de fato juridicamente relevante mais de um tipo penal 

previsto no ordenamento jurídico, apenas um deles será aplicado concretamente em 

observância ao princípio do ne bis in idem material, pois aplicar os demais conjuntamente 

revelaria uma indevida valoração plural do mesmo elemento fático sob igual fundamento 

em face do mesmo agente. 

Para apreciar qual(is) do(s) tipo(s) penal(is) que incide(m) sobre a mesma unidade 

de fato juridicamente relevante deve(m) ser aplicado(s) em detrimento dos demais, a 

doutrina aponta quatro critérios para tanto. Sendo eles: a) especialidade; b) subsidiariedade 

(tácita ou expressa); c) consunção; d) alternatividade.  

Ademais verificou-se que há uma grande diversidade de posicionamentos por parte 

da doutrina no que diz respeito ao conteúdo destes referidos critérios, bem como há uma 

ausência de uniformidade em relação à aceitação dos mesmos, salvo quanto ao critério da 

especialidade, o que dificulta significativamente a análise da unidade e pluralidade delitiva. 

Por isso, a importância de delimitar o conteúdo de cada um dos critérios para que 

estes possam, de fato, constituir ferramentas dogmáticas concretamente aptos para cumprir 

de forma satisfatória com a função tão relevante atribuída aos mesmos.   

No que diz respeito ao critério da especialidade, este se aplica quando um tipo 

penal contém além de todos os elementos contidos no tipo penal a qual se relaciona, 

porém, com alguns elementos especializantes que o torna mais ou menos reprovável a 

depender do conteúdo destes últimos. Por conseguinte, aplica-se apenas o tipo penal 

especial em detrimento do tipo básico. Cabe lembrar que o fato dos tipos penais tutelarem 

bens jurídicos diversos ou se encontrarem sistematicamente em capítulos e seções de 

determinada lei ou em leis distintas não impede o reconhecimento do critério da 

especialidade. 
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Quanto ao critério da subsidiariedade, sua aplicação incide quando há uma relação 

de progressão ofensiva ao mesmo bem jurídico referente aos tipos penais envolvidos e 

pode ser em expressa ou tácita. Com relação à subsidiariedade expressa o próprio 

legislador sinaliza no preceito secundário de que aquele referido tipo penal só terá espaço 

para sua incidência se o fato não constituir crime mais grave (subsidiariedade geral) ou se 

o fato não constituir determinado crime específico (subsidiariedade específica). Quanto à 

subsidiariedade tácita, esta demanda uma análise mais detida, pois não há indicação do 

legislador para sua aplicação, mas decorre de um exame de progressividade ofensiva ao 

mesmo bem jurídico dos tipos penais, na qual a aplicação concreta de apenas uma delas já 

conteria a agressão de menor gravidade presente nos demais tipos penais envolvidos. 

Em relação ao critério da consunção, este se torna objeto de maiores discussões e 

controvérsias para além da crítica de ter uma definição demasiadamente genérica por parte 

da doutrina: contemplar hipóteses que envolva pluralidade de condutas e que tutelem, 

eventualmente, bens jurídicos distintos.  

Os casos examinados no âmbito da aplicação do critério da consunção são os atos 

acompanhantes típicos e os atos posteriores coapenados.  

Os atos acompanhantes típicos são aqueles que se realizam paralelamente ao tipo 

de delito prevalente pela mesma conduta qualificada segundo a norma consuntiva ou, 

ainda, por conduta diversa daquela, mas a ela normalmente vinculada. 

Por sua vez, os atos posteriores coapenados consistem em um fato independente 

que realiza um novo tipo penal no qual o autor busca aproveitar ou assegurar o proveito do 

crime ou utiliza a posição alcançada com a realização do tipo principal. Para que seja 

possível o seu reconhecimento, a doutrina tem exigido três requisitos: a) objeto de ofensa e 

bem jurídico de ambos os fatos – principal e prévio ou posterior – sejam idênticos; b) o 

dano causado pela conduta antecedente não seja incrementado com o ato posterior; c) 

ambas as condutas afetem o mesmo titular do bem jurídico. Verificou-se que a exigência 

de identidade de bens jurídicos é bastante divergente tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência.  

Ademais, concluiu-se que a premissa de que a prática de um determinado crime 

meio para o cometimento do delito principal bem como o argumento da regularidade 

fática acerca da ocorrência conjunta dos tipos penais em análise, muitas vezes, se 
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apresentam muito frágeis e que, não raras às vezes, não se revelam convincentes do ponto 

de vista da dogmática penal.  

Neste sentido é necessário buscar outros indicadores que assegurem afirmar que o 

conteúdo de injusto de um determinado tipo penal já está compreendido pelo conteúdo do 

injusto da prática do crime principal.  

O critério da regularidade para fins de aplicação do critério da consunção não deve 

ser meramente fático, mas para que possa ter relevância, deve ser algo possível de se 

apreender da análise dos próprios tipos penais envolvidos que há inferência da inclusão do 

desvalor do acessório pelo principal.  

Outrossim, a premissa de crime meio e crime fim, por si só, não se apresenta como 

argumento suficiente sob o ponto de vista da dogmática penal para fins de aplicação do 

critério da consunção, uma vez que é necessário examinar se a potencialidade lesiva da 

norma penal incriminadora consuntiva pode compreender o da consumida, 

independentemente se a sanção desta for mais gravosa do que àquela. 

Ademais, a partir da experiência legislativa da Espanha e da Alemanha, verificou-

se que o tratamento legislativo ou não da questão do concurso aparente de normas penais 

demonstra a insuficiência – ou até inadequação - para lidar com as questões de ordem 

teórica e prática que envolvem este presente tema. Neste sentido não se concorda com a 

previsão desta matéria no Projeto de Lei 236/2012 que atualmente está em discussão. 

Por conseguinte, propõe-se uma análise integrada do concurso aparente de normas 

penais e do concurso de crimes no âmbito concursal para melhor sistematização do estudo 

de concorrência de normas penais, em especial, ambientais. 

Assim, adotou-se neste estudo uma abordagem da questão concursal em sentido 

amplo compreendendo tanto o concurso de delitos (material/formal) quanto o concurso 

aparente de normas penais, bem como a premissa de que o concurso aparente de normas 

penais pressupõe que todos os preceitos penais envolvidos no caso concreto concorrem 

efetivamente, mas ocorre que apenas uma delas será aplicada em virtude do princípio do ne 

bis in idem material e em observância ao princípio da íntegra valoração do fato.  

Neste sentido não é uma mera questão didática inserir o estudo do concurso 

aparente de normas penais ao lado do concurso de delitos, uma vez que para definir se 

estamos diante de uma hipótese de concurso de delitos – seja real, seja ideal -, antes é 

necessário definir precisamente qual a norma incriminadora que deve ser aplicada no caso 

concreto e, nesta etapa, tal tarefa é incumbida ao concurso aparente de normas na hipótese 

de eventual pluralidade de adequação típica sobre o mesmo fato. 
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Os pressupostos do concurso aparente de normas penais desenvolvidos devem ser 

aplicados no âmbito da concorrência de normas penais ambientais incriminadoras contidas 

na Lei 9.605/98 no intuito de identificar se em determinado caso concreto se deva 

reconhecer a incidência de um único delito ambiental ou um concurso de crimes 

ambientais. 

Depreende-se que o bem jurídico, apesar de não ser o único critério suficiente para 

resolver, por si só, as questões suscitadas no âmbito da concorrência normativa dos tipos 

penais, se demonstra imprescindível. A análise deste papel atribuído ao bem jurídico no 

caso de incidência de mais de uma norma penal ambiental torna-se ainda mais complexa 

em razão da própria peculiaridade do bem jurídico meio ambiente cuja natureza é 

supraindividual.  

A perspectiva antropocêntrica moderada é a mais adequada na tutela do meio 

ambiente a qual não dispensa o referencial ao ser humano para sua proteção, mas confere 

autonomia ao meio ambiente quanto ao seu conteúdo enquanto bem jurídico a ser 

protegido pelo Direito Penal e em observância ao teor constitucional. 

Ademais, quanto ao conteúdo do meio ambiente para fins de tutela penal, este deve 

ser compreendido no seu sentido amplo. Isto porque reduzir o conceito de meio ambiente 

ao seu aspecto natural enquanto apenas equilíbrio da integração entre bens bióticos e 

abióticos é simplificar toda a complexidade de relações que envolve este bem jurídico na 

qual há participação do homem que se relaciona de forma interdependente com o meio 

ambiente que também deve ser objeto de tutela do Direito Penal no âmbito ambiental.  

Outrossim, o legislador, ao elaborar os tipos penais ambientais contidos na Lei 

9.605/98, em atenção à complexidade do conteúdo do bem jurídico meio ambiente, adotou 

um conceito amplo deste último, pois prevê como delitos ambientais não só aquelas 

condutas que lesionam ou colocam em perigo os aspectos naturais do meio ambiente 

(Seção I, II e III – crimes contra a fauna, flora, poluição e outros crimes ambientais, 

respectivamente) mas também os aspectos artificiais (Seção IV – crimes contra o 

ordenamento urbano e patrimônio cultural).  

O legislador brasileiro prevê um sistema de tipos penais ambientais na Lei 9.605/98 

– cuja configuração é bastante criticável -, pois insere uma série de tipos penais, ora de 

lesão, mas, com mais frequência, ora de perigo que busca evitar a ofensa ao bem jurídico 

meio ambiente. Contudo, essa autonomia típica conferida isoladamente a cada crime 
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previsto na Lei 9.605/98 pode não subsistir quando se verificar uma sobreposição 

normativa à luz do caso concreto. Neste sentido, ao estruturar um sistema de tipos penais 

ambientais através da Lei 9.605/98, os tipos penais não devem ser interpretados de forma 

isolada, senão de forma conjunta e sistemática porque somente desta forma se poderá 

identificar o conjunto de casos que recaem sobre o âmbito de proteção de um ou outro tipo 

penal e isto é fundamental para se definir se estamos diante de um concurso de normas 

penais ou de delitos. 

Ante a complexidade do meio ambiente no que tange ao seu conteúdo e para que se 

possa conferir uma tutela efetiva ao mesmo, o legislador considerou diversos aspectos 

distintos que compõe o meio ambiente para redigir os tipos penais de forma específica 

também. Neste sentido, o objeto material adquire neste cenário um fator importante de 

limitação e diferenciação de proteção conferida em cada tipo penal pelo legislador, 

conforme se infere das seções do capítulo V da Lei 9.605/98 voltada especificamente para 

os crimes contra o meio ambiente. 

Esta configuração sistemática, em regra geral, permitiria apenas o reconhecimento 

de concurso de crimes ambientais quando incidir uma sobreposição de tipos penais 

previstos em seções distintas referente ao capítulo V da Lei 9.605/98, pois, em tese, se 

estaria tutelando aspectos diversos do bem jurídico meio ambiente.  

Mas, é preciso ir além quando se examina a redação dos tipos penais ambientais 

contidos na Lei 9.605/98. Isto porque é necessário se atentar para hipóteses de uma 

incidência múltipla de tipos penais ambientais sobre uma unidade de fato concreto que, 

apesar de se encontrarem em Seções diversas, e, portanto, tutelarem, em tese, aspectos 

diversos do bem jurídico meio ambiente, será possível identificar a partir da interpretação 

dos elementos contidos na própria redação conferida pelo legislador indícios normativos 

no sentido de que determinados tipos penais ambientais além de protegerem 

preponderantemente um aspecto específico do meio ambiente (por exemplo, flora, fauna, 

ar, ordenamento territorial) também levam em conta outros aspectos deste mesmo bem 

jurídico uno para sua configuração típica que, por sua vez, já é tutelado de forma 

preponderante por outro tipo penal ambiental que também incide sobre o caso concreto e é 

previsto, por consequência, em uma Seção distinta da primeira no capítulo V da Lei 

9.605/98.  

Nestas hipóteses torna-se relevante refletir se a aplicação conjunta de todos os tipos 

penais ambientais que incidem sobre o mesmo fato concreto, apesar de forma autônoma, 

tutelarem preponderantemente aspectos distintos do bem jurídico meio ambiente não 
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implicaria violação ao princípio do ne bis in idem no sentido de que um mesmo elemento 

do fato concreto ser indevidamente valorado mais de uma vez com base no mesmo 

fundamento, bem como a aplicação conjunta estaria em inobservância ao princípio da 

íntegra valoração do fato, já que a aplicação de apenas um dos tipos penais ambientais 

incidentes sobre o fato concreto seria suficiente para abarcar a integralidade do injusto 

deste.  

Neste contexto, a aplicação dos critérios de solução aparente de normas penais no 

âmbito da questão concursal penal-ambiental deve levar em consideração as peculiaridades 

dos tipos penais ambientais previstos na Lei 9.605/98 para que se possa realizar um estudo 

da questão da unidade e pluralidade delitiva mais adequada do ponto de vista da dogmática 

penal e que trazem desafios importantes no âmbito de aplicação de cada critério, conforme 

se verificou ao longo deste estudo e que deve ser levado em consideração. 

No que diz respeito às propostas de solução dos casos inicialmente apresentados: 

a) Caso 1: No caso da empresa que instala uma edificação de forma irregular à 

margem do Rio Amazonas – que não é edificável em razão do seu valor ecológico, e, em 

virtude disso, essa edificação promovida pela empresa, por consequência, resulta em 

impedir que a regeneração da vegetação natural ocorresse responderá unicamente pelo 

delito ambiental do art. 64 da Lei 9.605/98. Apesar de o delito do art. 64 da Lei 9.605/98 

tutelar preponderantemente o aspecto do ordenamento territorial referente ao bem jurídico 

meio ambiente, é possível depreender da própria lógica normativa deste tipo penal, ao 

condicionar a configuração deste delito em construir em local não edificável em virtude do 

seu valor ecológico também acaba levando em consideração o equilíbrio ecológico 

decorrente da manutenção inclusive da flora que ali eventualmente se encontre. Assim, 

impedir ou dificultar a regeneração da floresta (delito do art. 48 da Lei 9.605/98) implica 

em um ato acompanhante típico, pois constitui uma conduta paralela à prática do crime de 

promover a edificação em solo não edificável sem autorização, isto é, normalmente 

vinculada a ela e tal regularidade, para além de fática, é possível depreender a consideração 

de sua regularidade legal-normativa pelo legislador quando da análise do delito do art. 64 

da Lei 9.605/98. 

b) Caso 2: O indivíduo que corta árvores em floresta considerada de preservação 

permanente em determinado intensidade que danifique esta última, bem como também 

resulte em danificação de vegetação primária em estágio médio de regeneração no Bioma 
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Mata Atlântica que também se encontrava nesta área de preservação permanente e, 

posteriormente, venha a manter em depósito madeira ou produto vegetal oriundo da sua 

própria conduta de desmatamento, responderá apenas pelo crime de danificar vegetação 

primária em estágio médio de regeneração no Bioma Mata Atlântica previsto no art. 38-A 

da Lei 9.605/98, uma vez que a conduta de manter em depósito madeira oriunda de seu 

próprio desmatamento perpetrado apresenta-se como ato posterior coapenado, vale dizer, 

impõe a sua não aplicação concreta de forma autônoma, pois não expressa um conteúdo de 

injusto próprio e distinto do já reprovado pelo delito considerado principal (art. 38-A da 

Lei 9.605/98). 

c) Caso 3: No presente caso concreto em que o indivíduo além de não possuir a 

devida licença ambiental para a instalação do estabelecimento que era considerado 

potencialmente poluidor, esta ocasione efetivamente uma conduta poluidora por parte do 

indíviduo, este deveria responder apenas pelo delito do art. 54 da Lei 9.605/98 que por 

constituir um delito de lesão, revela o grau máximo de ofensa ao meio ambiente no que diz 

respeito às condutas desta natureza previstas pelo legislador. Por esta razão, não deverá se 

aplicar o tipo penal do art. 60 que apenas visava impedir a efetiva ocorrência de poluição, 

senão o próprio tipo penal de poluição previsto no art. 54 da Lei 9.605/98 em virtude de 

uma relação de subsidiariedade tácita, e, por isso, este último prevalecerá em detrimento do 

primeiro. 

d) Caso 4: quando o indivíduo X, mediante uma única conduta, além de destruir a 

vegetação primária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, também 

acaba matando os animais nativos que ali se encontram, este segundo resultado não está 

contido na potencialidade lesiva delimitada pelo delito ambiental do art. 38-A da Lei 

9.605/98, sendo necessário também a aplicação conjunta do crime ambiental do art. 29 da 

Lei 9.605/98 em concurso formal de delitos nos termos do art. 70 do Código Penal, pois 

neste caso não é possível apreender do teor do tipo penal do art. 38-A qualquer referência 

normativa que indicaria que a tutela da fauna também estaria sendo tutelada por aquela. 

Conclui-se, desta forma, que não é necessário elaborar regras específicas de 

concurso aparente para solucionar a sobreposição de tipos penais ambientais previstos na 

Lei 9.605/98, mas é imprescindível levar em consideração as peculiaridades da análise 

sistemática e integrada do bem jurídico meio ambiente, sua estrutura típica e sua redação 

legal conferida pelo legislador ao elaborar o sistema de tipos penais ambientais da Lei 

9.605/98 em cada âmbito de aplicação dos critérios aqui apresentados para que se possa 
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identificar uma unidade ou pluralidade delitiva com fundamento consistente e coerente do 

ponto de vista da dogmática penal no âmbito da questão concursal penal-ambiental. 

Outrossim, tal atividade de definir a unidade ou pluralidade delitiva no campo de 

sobreposição de tipos penais ambientais é uma forma de analisar criticamente o rendimento 

teórico dos pressupostos apresentados ao longo deste estudo na resolução de casos 

concretos trazidos para discussão no campo da prática, em especial, nos debates 

jurisprudenciais. 

Certamente as propostas de solução dos casos concretos aqui apresentadas podem ser 

objeto de críticas, mas este trabalho já terá alcançado seu escopo caso logre êxito em 

estimular o debate da questão concursal no âmbito dos crimes ambientais que se apresenta 

tão pouco fomentado no Brasil, mas de uma importância prática inquestionável.   
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