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RESUMO 

 

O incluso estudo tem por intenção investigar a capacidade crítica da teoria do bem jurídico 

como critério legitimador das incriminações ambientais. Para tanto, inicia-se por uma 

análise evolutiva da teoria, desde os movimentos iluministas até as concepções hodiernas, 

no âmbito de uma verdadeira crise conceitual, a permitir a escolha de um caminho 

metodológico mais condizente com as demandas do direito penal contemporâneo. Em 

seguida, coloca-se a problemática sob um enfoque mais amplo, buscando compreender a 

sociedade de risco atual e sua inevitável projeção no sistema penal. Esta abordagem 

interdisciplinar permitirá uma avaliação sobre a capacidade crítica do bem jurídico na 

esfera ambiental, partindo-se de uma real compreensão da realidade social. Na sequência, 

são estabelecidas as principais linhas teóricas tendentes a conferir (i)legitimidade à 

proteção do ambiente enquanto bem jurídico-penal, a fim de avaliar os seus pressupostos 

metodológicos, permitindo constatar em que medida cada uma delas pode reforçar ou 

desprestigiar a função crítica exercida pela teoria na seara do direito penal ambiental. Por 

fim, busca-se empreender algumas premissas metodológicas capazes de clarificar uma 

diretriz acerca do conteúdo dos bens jurídicos ambientais, que possa conferir limite à 

proteção penal neste campo, apontado-a necessariamente em um marco amplificado, a 

partir de um diálogo com a dogmática do direito ambiental. A temática é afunilada na 

polêmica existente em relação à necessidade de um ponto de equilíbrio entre o 

normativismo e o ontologismo, cujos reflexos certamente afetam as bases históricas e 

atuais da teoria do bem jurídico. Tal análise pode contribuir no processo de racionalização, 

interpretação e aplicação dos tipos penais ou categorias dogmáticas no bojo da Lei 

Brasileira de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).  

 

Palavras-Chave: Bem jurídico, direito penal, meio ambiente, sociedade de risco. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the critical ability of the criminal juridical asset theory as a 

legitimizing criterion of environmental offenses. It begins with an analysis of the theory 

since the Enlightenment up to the current conceptions in the context of a genuine 

conceptual crisis that allows for the choice of a methodological path more consistent with 

the demands of the contemporary criminal law. Then the crux of the problem is focused 

more comprehensively in order to understand the risk society and its inevitable current 

projection in the criminal system. This interdisciplinary approach will allow for an 

assessment of the critical capacity of the legal interest in the environmental sphere starting 

with a real understanding of the social reality. Next, the main theoretical lines entitled to 

evaluate the legitimacy or illegitimacy to the protection of the environment as a criminal 

juridical asset are put forward in order to assess their methodological assumptions 

attempting to verify how each one of them can reinforce or discredit the critical function 

theory exerted by the theory in the ground of the environmental criminal law. Finally, the 

study seeks to undertake some methodological premises capable of elucidating a notion of 

the environmental juridical asset, which in turn is capable of conferring limits to the penal 

protection in this field necessarily under a broader range departing from a dialogue with 

the dogma of the environmental law. The theme is tapered in the existing controversy 

regarding the need for a balance between normativism and ontologism whose reflexes 

certainly affect current and historical bases of the criminal juridical asset theory. Such 

analysis can contribute to the process of rationalization, interpretation and application of 

the criminal types or dogmatic categories in the heart of the Brazilian Environmental 

Crimes Act (Law 9.605/98). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa histórica tem revelado que a preocupação intelectual com os problemas 

ambientais esteve presente desde o final do século XVIII, ocupando uma posição relevante 

no processo de construção do pensamento moderno. Até aquele período, as reflexões 

filosóficas e científicas concentravam-se apenas na influência exercida pela natureza na 

vida humana. Enquanto que as análises acerca dos impactos da ação histórica do homem 

na Terra e da capacidade da ação humana para degradar ou mesmo destruir o mundo 

natural são essencialmente modernas. 

A emergência de um ambientalismo complexo e multissetorial a partir da década 

70, dotado de alto perfil no cenário público global, representou um dos fenômenos mais 

significativos da história contemporânea. Trata-se de um movimento histórico que 

repercutiu em diferentes campos do saber, inspirando o estabelecimento de 

comportamentos sociais, ações coletivas e políticas públicas em diferentes níveis de 

articulação e penetrando nas estruturas educacionais, nos meios de comunicação, no 

imaginário coletivo e nos diversos aspectos da arte e da cultura.  

Nos primeiros anos da década de 70, a preocupação inicial centrou-se nos limites 

do desenvolvimento, em que pese à percepção do perigo ambiental numa convicção 

abrangente de que a civilização industrial não era sustentável. Os escritos da época tinham 

em comum uma perspectiva multidimensional, partilhando a conclusão de que se 

encontrava iminente uma crise de sobrevivência civilizacional. Assim, disseminou-se a 

consciência de que as fontes de riqueza estariam contaminadas por ameaças colaterais, 

devido, sobretudo, ao superdesenvolvimento das forças produtivas, desencadeando 

mecanismos de destruição capazes de alimentar uma crescente crítica à modernização e 

definir os novos rumos das discussões públicas. 

Nesse sentido, com o crescimento qualitativo e quantitativo da produção científico-

tecnológica e da velocidade dos fenômenos midiáticos, catalisou-se uma explosão de temas 

da vida e do ambiente na agenda política, engendrando novos discursos ambientais no seio 

da esfera pública. Uma nova percepção histórica sobre processos de mudança ambiental 

passa a ser delineada, a partir de uma interação entre fatores humanos e naturais, através de 



teorizações mais abertas e diante da diversidade das formas de percepção cultural do 

mundo biofísico e de sua relação com a vida humana. 

Com efeito, privilegiar-se-á neste estudo uma tematização das condições e das 

estruturas sociais que nortearam as articulações jurídicas nas últimas décadas, em especial 

o desenvolvimento de um direito penal do ambiente, reflexo dos aprofundados estudos em 

matéria ambiental a partir dos anos 70. Exemplo paradigmático do direito penal moderno, 

o direito penal ambiental concentra grande parte das polêmicas hoje existentes no âmbito 

da dogmática penal, por envolver bens jurídicos dotados de novos contornos, abertos à 

esfera pública e suscetíveis de serem merecedores de proteção penal.  

O presente trabalho tem como foco principal a teoria do bem jurídico-penal no 

âmbito das incriminações ambientais. A questão de fundo proposta está em avaliar as 

principais construções metodológicas tendentes a conferir maior racionalidade neste 

campo, a fim de aferir se o bem jurídico pode ou não permanecer como padrão crítico e 

critério de legitimidade no âmbito destas incriminações. Busca-se, em verdade, estabelecer 

critérios mínimos que permitam analisar se a teoria tem aptidão para exercer por 

excelência uma função crítica no bojo do direito penal ambiental. 

Todavia, não se pode negar que o direito penal enfrenta nos dias hodiernos um 

cenário de crise, pois diante dos desafios impostos pela nova ordem social, pelo avanço dos 

riscos tecnológicos, as investigações metodológicas como um todo caminham para um 

beco sem saída, isto é, diante das aporias, ou se mantém a aderência a um sistematismo 

dogmático-conceitual (próprio do normativismo moderno e continuado no positivismo do 

século XIX), ou se empreende reflexões críticas, particularmente no âmbito do pensamento 

jurídico-penal, a fim de se pensar em caminhos novos para os novos problemas.  

Na seara do direito penal contemporâneo, a necessidade de reflexões críticas 

destinadas à construção de novos padrões metodológicos começa a se intensificar a partir 

da década de 70, período em que o processo de criminalização de condutas ofensivas a 

bens jurídicos supraindividuais toma um importante vulto, sob forte influência da 

criminologia crítica, cujas propostas político-criminais estabeleciam uma contração do 

sistema penal em certas áreas para expansão de outras. Defendia-se a mudança de 

paradigma das criminalizações, com o escopo de reduzir as desigualdades de classes 

sociais. 



Desse modo, a dogmática passou a absorver estes novos anseios, adequando-se aos 

impactos dos riscos contemporâneos com o uso, por exemplo, de conceitos indeterminados 

e de cláusulas penais em branco em desfavor do princípio da legalidade; da antecipação da 

tutela do interesse protegido, tornando-se a estrutura típica do crime de perigo abstrato 

como referente do ilícito penal, instrumentos técnicos que permitem uma maior adequação 

entre a natureza dos direitos relativos a bens jurídicos supraindividuais e a forma de 

proteção dos mesmos por normas jurídico-penais. 

Não se pode olvidar que o tema central deste estudo tem reflexos significativos na 

teoria do delito, como no tipo penal, na imputação objetiva, na culpabilidade etc. 

Entretanto, crê-se que a centralização das reflexões (críticas) em torno do bem jurídico-

penal, mormente no cenário dos interesses difusos, já ganha uma problematicidade 

peculiar, merecendo, assim, um enfoque específico. Aliás, acredita-se que o ressurgimento 

da teoria do bem jurídico no centro dos debates jurídico-penais nos últimos anos é um 

indicativo de que o conteúdo material das novas incriminações e a legitimidade da 

intervenção penal em campos supraindividuais pode ainda ser submetido a novas leituras, 

ensejando reflexões críticas e, consequentemente, esforços tendentes a estabelecer novos e 

mais producentes padrões metodológicos. 

O enfrentamento da problemática proposta neste trabalho será realizado em quatro 

etapas. 

No capítulo 1, abordar-se-á a evolução dogmática da teoria do bem jurídico como 

critério de limitação do direito penal, a fim de aferir como a teoria se amoldou a distintos 

modelos de Estado e contextos sociais. Trançando este panorama, almeja-se apontar a 

conquista gradual da teoria no sentido de estabelecer um aspecto material às incriminações, 

ora colaborando com um enfretamento crítico em relação ao processo de criminalização, 

ora evidenciando retrocessos no que concerne a racionalidade do direito penal. Uma vez 

estabelecido este quadro evolutivo, expor-se-ão as teorias atuais sobre o bem jurídico, no 

âmbito de uma verdadeira crise em suas bases conceituais, o que irá permitir estabelecer 

uma escolha metodológica que seja mais condizente com as exigências do direito penal 

atual.  

Em seguida, no capítulo 2, enfrenta-se a temática sob um enfoque mais amplo, 

compreendendo-se a sociedade de risco atual e sua inevitável projeção no sistema penal. 

Advirta-se que as novas condições teóricas no âmbito da sociologia e o novo quadro social 



formado nos anos 60 e 70 (período em que diversas lutas sociais foram protagonizadas por 

grupos sociais, inclusive através de movimentos ambientalistas sensibilizados pelas 

questões ecológicas) além de possibilitarem a orientação do interesse sociológico às 

dimensões organizacionais do direito penal, passam a sinalizar o papel do conhecimento 

científico na modernidade tardia, que pôde dispensar a investigação das suas causas como 

meio de justificação, ou seja, socialmente passou a justificar-se não pelas suas causas, mas 

pelas suas consequências. 

Este diálogo com os aportes sociológicos irá permitir cumprir o escopo deste 

estudo, qual seja, uma avaliação sobre a capacidade crítica do bem jurídico-penal na esfera 

ambiental, partindo-se de uma real compreensão da realidade social, vez que o bem 

jurídico não pode perder sua materialidade, isto é, se desvincular de suas concretas formas 

de manifestação, devendo ser concebidos como chances ou oportunidades de participação 

social, assumindo, portanto, um conteúdo crítico-comunicativo, o que possibilita uma 

concreta e racional limitação às incriminações destinadas a proteger o ambiente. 

No capítulo 3, estudar-se-ão as principais linhas teóricas tendentes a conferir 

(i)legitimidade a proteção do ambiente enquanto bem jurídico-penal, avaliando os seus 

pressupostos metodológicos e em que medida cada uma delas pode reforçar ou 

desprestigiar a função crítica exercida pelo bem jurídico na seara do direito penal 

ambiental, sobretudo no contexto de um Estado Democrático de Direito.  

E por fim, no capítulo 4, busca-se empreender algumas premissas metodológicas 

capazes de clarificar uma diretriz acerca do conteúdo dos bens jurídicos ambientais, capaz 

de conferir limite à proteção penal neste campo, apontado-a necessariamente em um marco 

amplificado, a partir de um diálogo com a dogmática do direito ambiental. Pretende-se 

afunilar a problemática em umas das celeumas mais instigantes no atual cenário jurídico-

penal, isto é, a polêmica existente em relação à necessidade de um ponto de equilíbrio 

entre o normativismo e o ontologismo, cujos reflexos certamente afetam as bases históricas 

e hodiernas da teoria do bem jurídico.   

Demais disso, será possível entrever se os limites conceituais e materiais do bem 

jurídico são suficientes a conferir legitimidade às incriminações ambientais, ou são 

necessários outros critérios dogmáticos e político-criminais. Essa análise certamente 

poderá contribuir no processo de racionalização, interpretação e aplicação dos tipos penais 

ou categorias dogmáticas no bojo da Lei Brasileira de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).  



Diversos poderiam ser os caminhos a serem trilhados, especialmente quando se 

enfrenta um tema complexo como a legitimidade das incriminações supraindividuais. 

Entrementes, a teoria do bem jurídico, enquanto pedra fundamental nas discussões sobre a 

legitimidade do sistema penal, merece um apanhado específico, dada a gama de 

abordagens a ela correlatas. Espera-se, pois, que este trabalho, longe de marcar um 

desfecho aos estudos atinentes aos bens jurídicos supraindividuais, possa oferecer apenas 

subsídios para uma necessária e constante reflexão sobre o papel da teoria do bem jurídico-

penal enquanto critério de legitimidade do direito penal, mormente em face dos desafios 

impostos pelo mundo moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES
1
 

 

 

1.1 A análise histórica da teoria do bem jurídico permitiu constatar as inúmeras 

polêmicas metodológicas e disputas teóricas que, inevitavelmente, influenciam o cenário 

de crise verificado no âmbito da dogmática penal contemporânea. No âmbito da crise, fez-

se necessário, portanto, optar por um caminho metodológico que fosse mais condizente 

com as demandas do direito penal moderno. 

1.2 No cenário atual, verificou-se que as teorias constitucionais e sociológicas, não 

obstante as críticas a elas direcionadas, passam a prevalecer no bojo dos debates jurídico-

penais. As teorias sociológicas assumem maior relevo, pois se nota que o conceito de bem 

jurídico expressa as consequências de todo o desenvolvimento histórico social, 

considerando que é a própria realidade social que preenche seu conteúdo.  

1.3 Diante do desafio em delimitar os parâmetros críticos capazes de proceder a 

uma ponderação entre os limites e critérios relevantes para a análise da legitimidade das 

incriminações ambientais, concebeu-se o bem jurídico como uma síntese normativa de 

interesses sociais, visto que aparece como sendo as próprias relações sociais em constante 

inter-relação com os bens propriamente individuais. Na seara supraindividual, essa posição 

apresenta-se como fundamental para um enfrentamento crítico sobre os critérios de 

legitimidade da tutela penal neste campo, considerando-se, para tanto, o bens jurídicos 

supraindividuais numa perspectiva dinâmica, ou seja, a lesão a um bem jurídico 

supraindividual assume sob esta vertente um sentido sociológico e não estritamente 

naturalístico.  

2.1 A partir de um giro filosófico e sociológico em torno da realidade ambiental, 

verificou-se o papel exercido pelo direito penal no contexto de uma sociedade de risco 

global. Os efeitos deste novo modelo de sociedade além de comprometerem diuturnamente 

a sobrevivência civilizacional, quer pela produção desenfreada desses riscos, quer pelo seu 

potencial político em reordenar as estruturas sociais, passam a ter um papel fundamental no 

                                                           
1
 Na numeração destas conclusões, o primeiro algarismo indica o capítulo do trabalho do qual extraída a 

afirmação e, o segundo, a sequência das conclusões de cada capítulo.  



exercício de uma atividade crítica em relação à teoria do bem jurídico na atualidade, pois 

esta passa a se submeter a novas leituras na medida que absorve toda esta gama de 

discursos sociais, a partir dos aspectos externos à decisão legislativa. 

2.2 As criminalizações de bens característicos de uma sociedade de risco (bens de 

terceira geração) apontam uma problematicidade peculiar, pois o foco é centrado em uma 

massa não definida, impactando consideravelmente o entendimento estrutural do direito 

penal contemporâneo. Isso porque a tutela penal de bens jurídicos supraindividuais como 

um todo tem apresentado déficits de legitimidade, considerando, sobretudo, as 

peculiaridades na sua caracterização, como a titularidade do bem, os reais interesses a 

serem protegidos, a desindividualização dos sujeitos passivos e a antecipação das condutas 

delitivas. 

2.3 O bem jurídico ambiental não pode perder sua materialidade, se desvinculando 

de suas concretas formas de manifestação, devendo absorver todos os interesses e valores 

(ambientais) presentes no contexto de uma sociedade de risco e ser penetrado pelos 

discursos e anseios sociais por maior proteção ambiental.  

3.1 É possível a adoção de uma diretriz em relação ao conteúdo dos bens jurídicos 

ambientais e não um conceito taxativo e fechado, tendo em vista o desafio em delinear os 

seus contornos e criar critérios para a sua postulação, a impedir que se legitimem absurdos 

tipos penais, frequentemente criados pelo poder legislativo, que está sempre atento às 

demandas sociais por punição no âmbito ecológico. 

3.2 O vínculo do bem jurídico à dimensão de interesse, que implique 

necessariamente uma valoração dinâmica (interindividual), permite estabelecer uma 

metodologia dialética destinada a empregar uma diretriz em relação aos bens jurídicos 

ambientais, suficiente para a manutenção de uma função crítica da teoria do bem jurídico 

na esfera penal-ambiental. Noutros dizeres, a passagem de uma leitura exclusivamente 

naturalista ou empírica para uma de enfoque sociológico sobre a teoria do bem jurídico 

permite construir inovadoras facetas interpretativas, tendentes a conferir maior 

racionalidade na delimitação material dos crimes ambientais. 

3.3 O enfoque antropológico, materializado na teoria pessoal do bem jurídico, traz 

certamente mais obstáculos do que soluções, sobretudo em função do argumento retórico 

de que os bens jurídicos supraindividuais devem encontrar lastro em bens individuais. A 



função crítica neste aspecto é seriamente comprometida, pois não se limita o processo de 

incriminação, pois, num plano de maior abstração, qualquer bem jurídico supraindividual, 

inclusive o ambiente, pode ser sempre (re)interpretado, pois tudo que é compreendido pela 

sociedade relaciona-se a indivíduos concretos. 

3.4 No contexto de um Estado Democrático de Direito, afigura-se como 

fundamental não apenas a proteção da pessoa humana individualmente considerada, mas 

toda uma gama de relações sociais concretas, atreladas aos processos econômicos, a partir 

das quais surgem novos e autênticos bem jurídicos passíveis de proteção penal. Para essa 

proteção, demanda-se uma leitura material desses novos bens, o que implica 

necessariamente um real dimensionamento da participação dos sujeitos no processo social, 

da qual se extrairá interesses, que uma vez sintetizados, darão corpo aos bens jurídicos 

merecedores de tutela penal. Através desse padrão metodológico, é possível situar a teoria 

do bem jurídico como uma importante ferramenta para a análise da legitimidade das 

incriminações ambientais, pois permite conceber o ambiente como uma síntese de 

interesses eminentemente sociais, capaz de formar o conjunto de condições da existência 

humana.  

4.1 Ante a impossibilidade da formulação de um conceito taxativo de bem jurídico 

ambiental, o desafio está em empreender uma análise sistêmica e racional sobre a 

necessidade de sua tutela pelo direito penal. Para tanto, imperiosa a vinculação entre o 

ambiente e o contexto das relações sociais, deixando de considerar o meio natural apenas 

em seu sentido naturalístico, visualizado empiricamente, senão como valores públicos em 

constante mutação, de modo que os direitos ambientais deixam de estar posicionados 

isoladamente para permanecer numa relação de interdependência perante um quadro 

ecossistêmico. 

4.2 O aspecto sistêmico e relacional dos bens ambientais projetam consequências 

frutíferas para um debate crítico em relação ao papel do direito penal em conferir proteção 

jurídica, vez que possibilita estabelecer um ponto de equilíbrio entre um normativismo 

exacerbado e uma visão estritamente naturalística dos bens a proteger, possibilitando o 

entendimento de que o “dano” inerente ao delito não poderia ser entendido como algo 

fático, material, sensível, e sim, como um dano imaterial, pertencente ao âmbito do 

comunicativo, ou seja, das relações linguísticas. 



4.3 Tendo como premissa a existência de um “ecossistema social”, calcada sobre 

os fundamentos de um “antropocentrismo alargado”, a realçar o aspecto sistêmico do 

conceito de ambiente, torna-se producente a construção de uma diretriz acerca do bem 

jurídico ambiental, podendo ser traduzido no equilíbrio ecossistêmico, possível de ser 

avaliado a partir de uma ponderação de uma ordem de valores ambientais fomentada por 

todos os partícipes presentes no sistema social. 

4.4 A noção de equilíbrio assume notória importância no processo de clarificação 

do bem jurídico ambiental para fins de proteção penal, visto ser uma situação desejável, na 

qual se impera a conciliação entre os direitos do homem e seus deveres para com os seus 

semelhantes. Devem ser analisadas as modalidades de reparação dos danos ecológicos, 

traduzidos em elementos de insegurança social, com vistas a uma ponderação sobre a 

necessidade da tutela pelas vias do direito penal ou, quando suficientes, por outros ramos 

do direito. Mais importante do que a agressão à natureza naturalisticamente verificada é a 

privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecossistêmico, ou seja, do bem-estar e da 

qualidade de vida que os recursos ambientais eventualmente agredidos proporcionam. 

4.5 O princípio da ofensividade ganha relevância no processo de legitimação do 

direito penal ambiental, pois permite que não apenas o legislador pondere sobre a 

necessidade de proteção penal aos bens ambientais, mas ao juiz, ao intérprete, pois terá o 

instrumento necessário para avaliar o grau de afetação ao bem jurídico decorrente de uma 

conduta típica, levando-se em conta o ambiente naturalístico e, ainda, toda a ordem de 

valores ambientais presente no corpo social, racionalizando-se, portanto, a aplicação da lei 

penal nesta esfera. 

4.6 A teoria do bem jurídico quando utilizada conjuntamente com a noção de 

ofensividade, permite conferir maior racionalidade, por exemplo, na aplicação do art. 32 da 

Lei 9.605/98, pois não se considera, no momento da aplicação, uma hipotética violência 

física a um animal, mas toda uma gama de interesses e expectativas sociais sobre as 

condições de vida dos animais. Ao contrário do delito de caça a animais descrito no art. 29 

da Lei 9.605/98, em que é possível visualizar uma ofensa ao equilíbrio ecossistêmico, 

sobretudo quando constatada a realização de caça profissional (predatória), com o único 

fim de obter lucro e a caça amadorista, sem interesses culturais ou tradicionais envoltos, 

importando em alterações no nível de qualidade do ecossistema, aferível a partir de 

perícias e técnicas ambientais, o delito de maus-tratos previsto no art. 32 da aludida Lei 



não permite essa visualização clara da potencialidade em promover o desequilíbrio do 

ecossistema, muito embora haja um notório conhecimento de condutas mórbidas 

promovedoras de um sofrimento gratuito a animais. Nesses casos, há que se analisar se, de 

fato, não havendo ofensa ao bem jurídico ambiental, tais condutas não poderiam ser 

tuteladas por outros ramos do direito, em estrita consonância com o princípio da 

intervenção mínima. 

4.7 No âmbito dos delitos por acumulação, o padrão crítico exercido pelo bem 

jurídico, completado com um necessário vínculo de afetação entre a suposta conduta lesiva 

e o bem ambiental a ser protegido, possibilita uma diferenciação teleológica entre a 

existência de ilícitos administrativos e ilícitos penais, dependendo se presente ou ausente a 

mínima ofensividade ao bem jurídico em questão. Confere-se certamente maior 

racionalidade e permite avaliar se, e em que medida, determinadas lesões ambientais 

podem também ser tuteladas efetivamente por outros ramos do direito quando ausentes 

estes critérios fundamentais de legitimidade. 
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