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RESUMO 

 

A responsabilidade criminal ambiental das pessoas jurídicas e físicas é crescente e cada vez 

mais reconhecida pelos Tribunais Superiores, ainda que existam teorias em sentido contrário. 

As cooperativas agropecuárias e seus gestores podem ser condenados pela prática de crimes 

ambientais caso incidam em condutas lesivas ao meio ambiente. Tanto a cooperativa, quanto 

os seus gestores podem sofrer as sanções da Lei nº 9.605/98, até mesmo com a aplicação de 

pena privativa de liberdade em desfavor destes últimos. Nesse sentido, o conhecimento pelas 

cooperativas a respeito dos riscos e impactos de suas atividades, através de uma gestão dos 

riscos, é importante para evitar a responsabilização criminal. O objetivo do presente trabalho é 

identificar o impacto e a probabilidade de ocorrência dos crimes ambientais, com a finalidade 

de auxiliar os gestores das cooperativas em futura tomada de decisão. Com base nos dados 

coletados junto ao Instituto Ambiental do Paraná (I.A.P), enquadrados nos crimes ambientais 

e devidamente analisados, uma matriz de risco foi formatada para cada região do Estado do 

Paraná. Considerar possíveis estratégias de respostas aos riscos e suas implicações tem como 

finalidade evitar a prática de crimes ambientais, sendo constatado ao final da pesquisa a 

necessidade de um trabalho preventivo nesse sentido. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Criminal. Crimes Ambientais. Cooperativas 

Agropecuárias. Gestão de riscos. Impacto. Probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

An environmental criminal liability of legal and physical persons is increasing and 

increasingly recognized by the High Courts, even though there are theories to the contrary. 

Agricultural cooperatives and their managers may be convicted of committing environmental 

crimes. Both the cooperative and its managers may suffer as penalties from Law No. 9605/98, 

with an application of the custodial sentence to disadvantage the latter. In this sense, the 

knowledge by cooperatives about the risks and impacts of their activities, through risk 

management, is important to avoid criminal accountability. The objective of this work is to 

identify the impact and probability of occurrence of environmental crimes, with the purpose 

of assisting managers of cooperatives in future decision making. Based on data collected from 

the Environmental Institute of Paraná (I.A.P), framed in environmental crimes and duly 

analyzed, a risk matrix was formatted for each region of the State of Paraná. Consider 

possible strategies for response to risks and their implications as a purpose to avoid a practice 

of environmental crimes, being found at the end of research a need for preventive work in this 

direction. 

 

Key-words: Criminal responsibility. Environmental crimes. Agricultural Cooperatives. Risk 

management. Impact. Probability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As cooperativas possuem grande importância para a sociedade e seus cooperados, seja 

por garantirem a produção de bens e serviços, oportunizando que produtores menores e com 

baixo poder de negociação consigam se manter no mercado, seja porque contribuem para a 

diminuição das diferenças sociais.  

O cooperativismo é um movimento de relações que desde há muito tempo vem se 

mostrando eficiente para o desenvolvimento humano e social, ao contribuir para a diminuição 

das diferenças sociais, da redução da pobreza, e ao proporcionar melhores condições de 

trabalho (SOTO, 2007). Desde muito cedo, o homem percebeu que para viver em sociedade, 

deveria se organizar e cooperar com os demais, o que ocasiona o desenvolvimento das 

relações não só de trabalho, mas também entre seus familiares, e contribui para uma vida mais 

humana e de qualidade. (SCHNEIDER, 1998) 

Desde o seu surgimento, que remonta à criação na Inglaterra de 1844, do primeiro 

grupo organizado e reconhecido em prática de cooperação, chamado “os Pioneiros de 

Rochdale”, o objetivo principal das cooperativas vem sendo, a partir da ajuda mútua e da 

união dos cooperados, possibilitar melhores condições de trabalho e o bem-estar social. 

(BIALOSKORSKI NETO, 2006) 

A partir desse contexto, o movimento cooperativista chegou ao Brasil, havendo notícia 

da criação da primeira cooperativa formal em 1891. No Paraná, a Colônia Rio Negro (1829) e 

a Colônia Tereza Cristina (1847) são consideradas historicamente os primeiros modelos de 

cooperativismo no país. (FETTBACK, 2009) 

No ramo agropecuário, as cooperativas possuem grande relevância econômico e 

social, notadamente no Estado do Paraná, em que os pequenos produtores dependem do 

cooperativismo para suprir suas carências relativas à produção, à estrutura e prosperidade do 

negócio, e ao desenvolvimento da comunidade (ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS 

DO ESTADO DO PARANÁ, 2010). Segundo o Sistema Ocepar (2016), as cooperativas do 

ramo agropecuário são responsáveis por grande parte da economia agrícola do Estado, sendo 

em muitos municípios, a mais importante empresa econômica.  

Não obstante a sua importância, as cooperativas agropecuárias devem estar atentas à 

situações que possam trazer riscos ao desenvolvimento e à continuidade da associação, bem 

como à responsabilização de seus gestores. Isso porque, com o advento da Lei n.º 9.605/98, 

que introduziu em nosso ordenamento jurídico a responsabilização criminal ambiental das 
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pessoas jurídicas, realidade até então desconhecida dos juristas e da sociedade, cada vez mais 

vem ocorrendo condenação por crimes ambientais.  

Após 19 anos de aplicação prática do diploma legal, as exigências doutrinárias de se 

atrelar a responsabilidade criminal da pessoa jurídica à responsabilidade criminal ambiental 

da pessoa física vêm sofrendo significativas alterações nos Tribunais Superiores. 

Nesse sentido, a origem desse trabalho advem da percepção de que as cooperativas 

agropecuárias e seus gestores podem ser responsabilizados criminalmente pela prática de 

crimes ambientais. Essa responsabilização apresenta riscos para a continuidade da cooperativa 

e para a liberdade de seus gestores pessoas físicas.  

Seja qualquer das teorias criminais adotadas hodiernamente, as cooperativas 

agropecuárias e seus gestores estão sujeitos às penalidades criminais ambientais. O cenário 

não se mostra mais favorável às cooperativas, tendo em vista as falhas na comunicação entre 

órgãos ambientais no setor administrativo e poder Judiciário. A responsabilidade criminal das 

cooperativas agropecuárias e de seus gestores pode aumentar vertiginosamente se essa 

comunicação for implementada, tendo em vista que já há previsão legal para tanto. 

O presente estudo justifica-se, portanto, diante da relevância social e econômica das 

cooperativas agropecuárias, e da criminalização cada vez mais frequente de infrações 

ambientais, o que poderá trazer riscos e impactos significativos tanto às cooperativas quanto 

aos seus gestores. 

 Por isso, propõe-se o estabelecimento de uma gestão de riscos para as cooperativas 

agropecuárias, com a finalidade de se identificar e avaliar os riscos associados com a prática 

de crimes ambientais e, consequentemente, com a responsabilização criminal da organização 

e de seus gestores, objetivando auxiliá-los em uma futura tomada de decisão. 

A coleta de dados foi utilizada como instrumento para se obter o número de crimes 

ambientais praticadas no Estado do Paraná nos últimos anos, e através de uma gestão de 

riscos, esses dados foram utilizados para estabelecer os riscos aos quais estão sujeitas as 

cooperativas. Segundo Padoveze e Bertolucci (2013, p. 193), “para que se possa definir um 

modelo adequado para o gerenciamento do risco é necessário identificar e classificar quais são 

os riscos existentes”.  

Dessa forma, os dados coletados e o seu enquadramento nos respectivos tipos penais, 

serão informações utilizadas para a formatação da matriz de risco, em que se estabelecerá o 

impacto e a probabilidade de ocorrência dos crimes, tornando o presente trabalho uma 

ferramenta de gestão prática replicável às cooperativas agropecuárias.   
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O conhecimento e a avaliação dos riscos poderá contribuir para se evitar a condenação 

na esfera criminal, prevenir ou minimizar a ocorrência dos crimes ambientais, e/ou controlar 

as consequências jurídicas, assim como contribui para se estabelecer as respostas que podem 

ser adotas pela organização na sua prevenção. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Nesse contexto, o problema de pesquisa diz respeito à possibilidade de 

responsabilização criminal ambiental das cooperativas agropecuárias e seus gestores, e as 

consequências jurídicas criminais que poderão suportar caso ocorra a condenação pela prática 

de crimes ambientais. 

 

1.1.1 Pergunta de Pesquisa 

 

Considerando-se o problema de pesquisa, surge a seguinte pergunta: Tendo em vista a 

sua importância sócio-econômica, como as cooperativas agropecuárias e seus gestores podem 

identificar e avaliar/gerenciar a prática de crimes ambientais, evitando-se a responsabilização 

criminal e possibilitando uma melhor tomada de decisão?   

 

1.2 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa consiste em identificar a responsabilidade criminal das 

cooperativas agropecuárias e seus gestores com a prática de crimes ambientais, e avaliar os 

riscos associados a essa responsabilização, para auxiliar os gestores em uma futura tomada de 

decisão. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever, através da revisão bibliográfica, da legislação, e dos atuais 

entendimentos dos Tribunais Superiores, os principais conceitos legais e doutrinários 

referentes ao tema; 

b) Analisar a responsabilidade criminal ambiental das cooperativas agropecuárias e de 

seus gestores; 
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c) Identificar e analisar, através de dados coletados junto ao I.A.P, as infrações 

ambientais praticadas pelas cooperativas agropecuárias nos últimos anos no Estado do Paraná 

e as consequências jurídicas decorrentes dessas condutas;  

d) Mensurar os dados coletados, formatando uma matriz de risco, como instrumento 

de gestão de riscos eficaz, para se identificar os impactos e as probabilidades de ocorrência 

dos crimes ambientais; 

e) A partir dos dados obtidos com a matriz de risco, apresentar hipóteses de contenção 

da prática dos crimes ambientais e analisar as implicações gerenciais para o controle dessas 

condutas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS  

 

Considerando como ferramenta replicável às cooperativas agropecuárias para a 

identificação e avaliação dos riscos com a prática dos crimes ambientais e da 

responsabilização criminal, esse trabalho possui relevância teórica e prática. 

 

1.3.1 Justificativa Teórica 

 

A presente pesquisa possui relevância teórica no que diz respeito à origem do 

cooperativismo e sua importância mundial, especialmente no Brasil com as cooperativas 

agropecuárias situadas no Estado do Paraná, e pela responsabilização criminal cada vez mais 

frequente das pessoas jurídicas e físicas pela prática de crimes ambientais, existindo teorias 

nesse sentido adotadas pelos Tribunais Superiores. 

Nesse sentido, um estudo teórico sobre os crimes ambientais e os principais aspectos e 

conceitos sobre os referidos temas mostra-se de suma importância para apresentar a 

possibilidade de responsabilização criminal ambiental das cooperativas agropecuárias e seus 

gestores, nos termos da Lei nº 9.605/98.  

De igual modo, o conhecimento teórico das principais definições e fundamentos 

acerca de uma gestão de riscos para as cooperativas agropecuárias e a utilização de uma 

matriz de risco como instrumento eficaz, são conceitos capazes de contribuir para o alcance 

do resultado almejado no presente trabalho, o de ajudar os gestores na identificação e 

avaliação dos riscos com a responsabilidade criminal. 

Evidenciar as principais considerações sobre a temática que envolve o presente estudo 

tem como objetivo principal conferir maior legitimidade para o trabalho. 
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1.3.2 Justificativa Prática  

 

Essa pesquisa igualmente possui relevância prática, caracterizada pela importância de 

se conhecer os reflexos danosos decorrentes do risco inerente que as cooperativas 

agropecuárias e seus gestores suportam hodiernamente de estarem respondendo a uma ação 

criminal e serem condenados. 

As situações de risco a que estão expostas pela possibilidade de responsabilização 

criminal remete a uma necessidade de se conhecer os riscos inerentes à sua atividade. De 

maneira antípoda, a falta de conhecimento traz obscuridade, aumentando sobremaneira os 

riscos de condenação na esfera criminal. 

Sob essa perspectiva, a justificativa prática vem da necessidade de se estabelecer uma 

gestão de riscos eficiente, concernente à identificação, avaliação e mensuração do impacto e 

probabilidade advindos com a prática dos crimes ambientais, utilizando-se, nesse sentido, a 

matriz de risco como ferramenta estratégica.  

Para Padoveze e Bertolucci (2013, p. 185), o mapa de riscos ou matriz de risco é 

considerado um dos melhores instrumentos para uma visão geral do risco e o seu 

gerenciamento. Ele incorpora os riscos identificados e sua avaliação. 

Também segundo o mesmo autor, para cada risco identificado, deve haver uma 

avaliação do seu possível impacto e correspondente probabilidade de ocorrência, usando 

parâmetros consistentes que deverão possibilitar o desenvolvimento de um mapa de risco 

priorizado. 

Dessa forma, com a posterior formatação da matriz de risco, o presente trabalho torna-

se uma ferramenta de gestão prática às cooperativas agropecuárias e seus gestores, capaz de 

identificar e avaliar os riscos, contribuir para evitar a responsabilidade na esfera criminal, e 

estabelecer respostas para os riscos. 

 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho encontra-se organizado de acordo com os seguintes capítulos: 

a) Capítulo 1: consiste na parte inicial da pesquisa, que trata da introdução e 

contextualização do problema, da pergunta de pesquisa, dos objetivos gerais e específicos, 

assim como das justificas teóricas e práticas da pesquisa; 
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 b) Capítulo 2: são apresentados os elementos da fundamentação teórica, em que são 

tratadas a origem do cooperativismo, a importância das cooperativas agropecuárias no Brasil, 

aspectos sobre os crimes ambientais (Lei nº 9.65/98), a responsabilidade criminal ambiental 

das pessoas jurídicas, com análise da teoria da dupla imputação e principais entendimentos 

jurisprudenciais sobre o tema, e a responsabilidade criminal ambiental das cooperativas 

agropecuárias e de seus gestores. 

Por fim, tratou-se da gestão de riscos para as cooperativas agropecuárias, com a 

utilização da matriz de risco como instrumento de gestão prática, e respostas para os riscos; 

c) Capítulo 3: são abordados os procedimentos metodológicos utilizados na realização 

da pesquisa, quais sejam: especificação do problema de pesquisa; perguntas de pesquisa; 

classificação da pesquisa; 

d) Capítulo 4: são apresentados e analisados os dados coletados, com o enquadramento 

criminal das infrações administrativas nos respectivos crimes ambientais, identificando-se o 

número de incidência dessas condutas e abordando-as por cada região do Paraná; 

e) Capítulo 5: tem-se as etapas para o gerenciamento dos riscos, com a identificação, 

avaliação e mensuração dos riscos, sendo realizada uma matriz de risco para cada região do 

Paraná de acordo com os dados coletados; 

f) Capítulo 6: são tratadas as implicações gerenciais atinentes ao tema, propondo-se as 

hipóteses e alternativas que podem ser consideradas pelos gestores na tomada de decisão;  

g) Capítulo 7: seção final em que se apresentam as considerações finais sobre o 

trabalho, sugestões para trabalhos futuros, referências e anexo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A ORIGEM DO COOPERATIVISMO  

 

Desde quando o homem se reconhece como ser social e organiza-se em sociedade, 

para garantir a sua sobrevivência e a dos seus, percebeu que não dependeria exclusivamente 

de si, mas, que precisaria contar com os seus semelhantes. Surgiu, assim, a necessidade de 

interação e cooperação, para a manutenção de sua existência. (BEGNIS, AREND, 

ESTIVALETE, 2014, p. 101) 

Conforme denota Schneider (1998, p. 23-24), a cooperação em sentido amplo no 

processo social, sempre existiu na história humana, mesmo na pré-história, quando os grupos 

humanos dependiam dos outros conviventes da tribo para a exploração de um território em 

comum. Até mesmo na própria constituição da família há uma relação de cooperação. 

A cooperação é um mecanismo pelo qual o todo colabora para o alcance dos objetivos 

do grupo, em que os integrantes contribuem entre si, realizando a simbiose tão defendida por 

Rousseau (1981), quando afirmava que os seres humanos não sobreviveriam se não 

estivessem agregados e se ajudando mutuamente. 

Na verdade, como traz à colação Cenzi (2009), trata-se de um mecanismo de relação 

que demonstrava ser eficiente já na Idade Média, época em que a economia estava em 

desenvolvimento, no qual surgiam fábricas com operários contratados por salários menores, e 

em que se tinha uma produção maior e um custo menor, o que impossibilitava que artesãos 

autônomos tivessem a mesma capacidade e força de competição no mercado, gerando, assim, 

consequências drásticas para a sociedade e para o setor dos manufatureiros. 

Dessa situação, surgiu um movimento que acabou culminando na Revolução 

Industrial, que segundo Dobb (1988, p. 15-16): 

 

Ela se mostrou tão decisiva para todo o futuro da economia capitalista, tão 

radical como a transformação da estrutura e organização da indústria, que 

levou alguns a considerá-la como as dores do parto do capitalismo moderno, 

e, portanto, o momento mais decisivo no desenvolvimento econômico e 

social desde a Idade Média. (DOBB, 1988, p. 15-16) 

 

De acordo com Soto (2007), o surgimento do cooperativismo está vinculado ao 

movimento dos pensadores franceses e ingleses que formaram uma corrente liberal e que 
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foram denominados de socialistas utópicos, por seus ideais de justiça e de fraternidade, pelo 

pensamento de atuação da vontade humana sobre a evolução das coisas e dos fatos. 

As ideias desses pensadores tiveram fortes influências no desenvolvimento do 

cooperativismo, ideias essas baseadas nas seguintes obras: A República de Platão (428-347 

a.C.), Utopia de Tomas Morus (1480-1535), A Nova Atlântida de Francis Bacon (1561-1626), 

A viagem a Içaria de Etienne Cabet (1788-1856). Em comum, há nessas obras o desejo de 

estruturar a sociedade de forma a diminuir as discrepâncias e diferenças sociais, organizar a 

vida de forma mais humana, justa e fraterna, buscar dirimir os problemas econômicos, a 

propriedade comunitária e o trabalho coletivo. (SOTO, 2007) 

Também outros pensadores fizeram parte da história de formação do ideal 

cooperativista, como o inglês John Bellers (1654-1725), o francês Charles Fourier (1772-

1837), os ingleses Robert Owen (1771-1858) e Wiliam King (1786-1865), o belga Felipe 

Buchez (1796-1865) e o espanhol Louiz Blanc (1812-1882). (DOBB, 1988) 

Sobre Robert Owen, um proprietário da indústria, que ficou conhecido como o 

precursor moderno do cooperativismo e como um socialista utópico, suas ideias influenciaram 

diretamente na constituição das regras estatutárias da primeira cooperativa, chamada de “os 

Pioneiros de Rochdale”, considerada um marco histórico (SIMIONI, 2009, p. 742), e cujo 

surgimento se descreve nos seguintes termos: 

 

Após uma sofrida greve por melhores salários, que acabou não vitoriosa, um 

grupo de pobres operários tecelões ingleses tentava desesperadamente fugir 

do estado de miséria ao qual estava subjugado. Em novembro de 1843, o 

grupo começou a discutir as fórmulas possíveis para combater aquele estado 

de desesperança. Apesar de não terem conseguido o aumento salarial 

solicitado e mesmo sem saber o que fariam, os operários passaram uma lista 

de adesões e começaram a recolher dinheiro e a formar um caixa com seus 

próprios e escassos recursos. [...] Assim, em outubro de 1844, após terem 

juntado com muito sacrifício alguns recursos próprios – 28 libras – esses 

pobres tecelões de Rochdale registram e fundam uma sociedade, a 

“Rochdale Societyof Equitable Pionners”, uma cooperativa de consumo. 

(BIALOSKORSKI NETO, 2006. p. 27-28) 

 

Nesse contexto, os pioneiros da cidade de Rochdale, na Inglaterra de 1844, que se 

reuniam após a jornada de trabalho nos fundos do velho armazém chamado Travessa do Sapo 

(Toad Lane), com a intenção de trocar ideias relacionadas às operações da sociedade durante a 

semana (FETTBACK, 2009, p. 26), formaram o primeiro grupo oficialmente reconhecido e 

organizado em prática de cooperação:  
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Os antigos tecelões da Rochale Society of Equitable Pioneers baseavam suas 

discussões no bem-estar dos homens e em melhores condições de trabalho, 

visto que as imposta, pelo novo modelo econômico vigente eram 

prejudiciais, ao substituírem a produção artesanal pela industrial. 

Conversavam, sobretudo, sobre a redenção da sociedade em relação aos 

problemas primordiais da sobrevivência humana, sendo os mais ordinários o 

difícil acesso à educação, a falta de habitação, saúde, alimentação e o grande 

índice de desemprego devido à mão-de-obra excedente. (FETTBACK, 2009, 

p. 26) 

 

O grupo formado por 28 integrantes, na sua maioria tecelões, se unia para adquirir 

bens de consumo, e durante o período de aproximadamente um ano, planejaram, 

estabeleceram normas e metas, fizeram reserva de recursos, investiram e deram início à 

“Sociedade Rochdale dos Pioneiros Equitativos”. (FETTBACK, 2009, p. 26) 

 

Os primeiros membros da Sociedade de Rochdale eram cooperadores 

sinceros; compravam no armazém todos os artigos de que as suas famílias 

precisavam, sem preocupar-se si o negócio estava perto ou distante, si os 

preços eram altos ou cômodos, si a qualidade era boa ou má. Aqueles 

homens eram crentes convictos e suas esposas, não menos entusiastas, eram 

animadas pela mesma fé. (CENZI, 2009, p. 27) 

 

O surgimento da Sociedade de Rochdale teve por base a luta contra as desigualdades 

das condições de vida e de trabalho decorrentes do sistema capitalista, constituindo-se como 

modelo fundamental para o sistema cooperativista da atualidade. Como se observa, a 

Inglaterra foi o berço do cooperativismo moderno. 

Os movimentos cooperativos de todo o mundo fazem parte da Aliança Cooperativista 

Internacional (ACI), órgão máximo de representação do cooperativismo criado em 1985, com 

sedes na Genebra e Colômbia, cuja finalidade é fomentar um ambiente de cooperação que 

evite disputas e conflitos econômicos, unindo os diferentes movimentos cooperativos dos 

países. (FETTBACK, 2009, p. 28) 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), instituição sem fins lucrativos, é o 

órgão máximo de representação das cooperativas no Brasil, que atua na representação, 

fortalecimento, integração, promoção, fomento e defesa do Sistema Cooperativista Brasileiro, 

sendo por meio dela que a doutrina e os princípios do cooperativismo são difundidos. 

(VIEIRA, 2014, p. 15) 

Por sua vez, o SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), 

tem por objetivo organizar, administrar e executar em todo o território nacional, o ensino de 

formação profissional, desenvolvimento, monitoramento e promoção social do trabalhador em 
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cooperativa e dos cooperados. Em cada Estado do Brasil, o SESCOOP possui uma unidade, 

atuando em parceria com as unidades estaduais da OCB.  

Importante ressaltar que os organismos políticos internacionais como a ONU 

(Organização das Nações Unidas), a OIT (Organização Internacional do Trabalho), e a OEA 

(Organização dos Estados Americanos), também reconhecem a importância do instituto, 

registrando em seus documentos as formas de cooperativismo, enfatizando a necessidade de 

apoio e incentivo, pela sociedade e pelo governo, como mecanismo de desenvolvimento 

econômico e social, especialmente nos países pobres e em desenvolvimento. 

Nesse sentido, destacando a importância das cooperativas para o desenvolvimento 

socioeconômico mundial, principalmente no que se refere à redução da pobreza e à geração 

do emprego, a Assembleia Geral da ONU, declarou o ano de 2012 como o Ano Internacional 

das Cooperativas. (BEGNIS, AREND, ESTIVALETE, 2014, p. 100) 

As cooperativas oferecem oportunidades para que seus integrantes, unindo forças, 

obtenham capacidade de competir com o mercado no mesmo nível de competitividade, 

mantendo, assim, o seu negócio em condições de desenvolvê-lo e mantê-lo no decurso do 

tempo, o que influencia até mesmo no bem-estar dos integrantes e, consequentemente, na 

melhoria da qualidade de vida. Visando nortear essa associação, alguns princípios são 

adotados internacionalmente: 

 

As cooperativas têm seus alicerces em princípios estabelecidos no Congresso 

de Manchester, realizado em 1995. Esses princípios consistem em: adesão 

livre voluntária; controle democrático pelos sócios; autonomia e 

independência; educação, treinamento e informação; cooperação entre 

cooperativas e preocupação com a comunidade e o desenvolvimento 

sustentável. (FETTBACK, 2009, p. 105) 

 

Assim, o cooperativismo tem como principal objetivo, a ajuda mútua e a realização de 

atividades econômicas para alcançar o desenvolvimento e melhoria do bem-estar de seus 

integrantes, que, em tese, encontram-se em desvantagem em relação às grandes indústrias. 

(BEGNIS, AREND, ESTIVALETE, 2014, p. 113). O grande mérito do cooperativismo 

decorre de sua condição como movimento comunitário de base: 

 

O grande mérito do cooperativismo advém do fato de ser um movimento 

comunitário de base, calcado nos dons inatos do homem, de solidariedade, 

fraternidade e respeito recíproco. O cooperativismo, por livre e espontânea 

vontade, organiza-se democraticamente em sociedades de pessoas, na busca 

da satisfação de necessidades comuns, através da prática da cooperação e da 
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mutualidade, buscando o aprimoramento social, sem desajustes e conflitos 

de classes. (SISTEMA OCEPAR, 2016)  

 

Para ser possível, portanto, a vida em sociedade, é essencial que o homem interaja 

entre si, e coopere com seus conviventes, contribuindo para se alcançar os objetivos 

individuais e coletivos de preservação e manutenção da própria existência, sob a observância 

de certos princípios.  

 

2.1.1 A importância das Cooperativas Agropecuárias no Brasil 

 

A partir da criação da Sociedade dos Pioneiros de Rochdale em 1844, considerada, 

historicamente, a primeira cooperativa formal, criou-se no Brasil em 1891, a Associação 

Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica de Limeira, em São Paulo e, 

posteriormente, a Fundação da Cooperativa de Crédito Rural Nova Petrópolis, a mais antiga 

cooperativa em atividade no Brasil desde 1902. (Marcos Históricos do Cooperativismo) 

No Paraná, no ano de 1920, sob a orientação de Valentin P. Cuts, considerado o 

pioneiro do cooperativismo paranaense, criou-se a Fundação da Sociedade Cooperativista de 

Consumo “Svitlo” em União da Vitória. Antes, porém, foi criada em 1829, a Colônia Rio 

Negro, por um grupo de 248 imigrantes alemães, considerado o primeiro movimento marcado 

pela cooperação no estado (SETTI, 2011, p. 21-22): 

 

Estes imigrantes já traziam entre seus valores a prática da cooperação e logo 

procuraram organizar sua vida comunitária em estruturas baseadas em 

atividades em comum, tanto na prática de compra e venda de produtos, 

quanto em suas necessidades de educação e lazer. (SISTEMA OCEPAR, 

2016) 

 

Muitos outros movimentos cooperativas surgiram no Estado do Paraná até 1911, 

dentre eles considera-se como o mais importante movimento pré-cooperativista, o que 

antecedeu a criação da Colônia Tereza Cristina em 1847, às margens do Rio Ivaí. Segundo 

Fettback (2009, p. 28), a constituição da Colônia Tereza Cristina, que reuniu os produtores na 

defesa de seus interesses, foi o primeiro modelo de cooperativismo instaurado no país. 

A conduta associativa vem há muito sendo colocada em prática no Brasil, e a evolução 

legislativa lhe é favorável, com a criação de leis que autorizam a criação das cooperativas, 

sendo o ramo agropecuário responsável por boa parte da produção agrícola do país e de 

grande importância para o seu desenvolvimento econômico e social. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, deu a devida importância 

ao tema, ao permitir ao sistema cooperativo assumir sua autogestão sem a tutela 

governamental, e ao permitir, em seu art. 5º, inciso XVIII, a “criação de associações, e, na 

forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, vedada a interferência estadual em 

seu funcionamento”. (BECHO, 2005, p. 123) 

Para Becho (2008, p. 124-126), as disposições trazidas no corpo da Carta Magna têm 

por objetivo fomentar as cooperativas, ainda mais por sua característica marcante de “uma 

transição da preocupação do individual para o coletivo”:  

 

O cooperativismo “é uma oportunidade de avanço das preocupações 

individuais para as coletivas e uma busca de soluções que acompanhem esse 

caminho, muito mais preocupado com o social do que com o individual” 

(BECHO, 2005, p. 126) 

 

Atualmente, o cooperativismo é regido pela Lei nº 5.764/71, que regulamenta as 

Sociedades Cooperativas, dispõe sobre o regime jurídico, sua criação, operacionalização, 

enfim, todos os requisitos para a sua viabilização, e pelo Código Civil, que trata das normas 

referentes às sociedades cooperativas. 

Para Fettback (2009, p. 28), a origem efetiva do cooperativismo no Brasil se deu como 

meio de organização, produção e trabalho alternativo, com base no esforço comum e ajuda 

mútua, tendo as primeiras cooperativas agropecuárias surgido em 1907 na região de Minas 

Gerais: 

 

E as primeiras cooperativas agropecuárias surgiram em 1907, 

predominantemente na região de Minas Gerais, com base na cultura do café. 

Posteriormente, foram criadas cooperativas ligadas às colônias de 

imigrantes, ao mate e aos ferroviários. Criaram-se também as cooperativas 

de serviços, como as de eletrificação rural, dos estivadores e as cooperativas 

de saúde, destacando-se, entre elas, a Unimed criada em 1967, na cidade de 

Santos. (FETTBACK, 2009, p. 28-29) 

 

Segundo Pinho (1977), já em 1888, ocorreram as primeiras manifestações ao 

cooperativismo, como alternativa da produção e de comercialização agrícola, devido à crise 

instalada no setor pela libertação dos escravos. Esse movimento ocorreu principalmente 

porque no setor agropecuário a mão de obra passou a ser exercida pelos imigrantes que se 

instalaram nas regiões Sul e Sudeste do País. (BEGNIS, AREND, ESTIVALETE, 2014, p. 

103) 
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Desse modo, acredita-se que o cooperativismo no Brasil surgiu em decorrência de 

problemas no setor agropecuário (BEGNIS, AREND, ESTIVALETE, 2014, p. 103). 

Conforme destaca Schneider e Loureiro (1981), porém, o incentivo a esse tipo de organização 

em cooperativas agrícolas seguiu com a intervenção da integração da produção-consumo. 

Setti (2011, p. 27) destaca que durante o regime militar brasileiro em 1964, com as 

perspectivas de fome e carência de alimentos, o cooperativismo foi visto como instrumento 

para estruturar e modernizar a economia agrícola, tendo em vista as experiências de algumas 

colônias do Paraná e Rio Grande do Sul. 

Para Schneider e Loureiro (1981), o sistema cooperativista no Brasil possui 

características particulares, consequências da diferenciação dos caracteres regionais e dos 

próprios subsetores da agricultura brasileira. Nos Estados do Mato Grosso, Goiás, Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia, a agricultura se baseia em propriedades de grande extensão. Já nos 

estados do sul do país, a agricultura apresenta-se de forma diferenciada, em decorrência da 

colonização e divisão de terras, uma agropecuária desenvolvida em propriedades de pequeno 

e médio porte, cujo somatório exerce um grande papel na produção agrícola nacional. 

O fato é que as cooperativas agropecuárias possuem um grande papel econômico e 

social, pois, além de governarem grande parte da produção mundial de alimentos, sua atuação, 

principalmente nas regiões de pequenos e médios produtores, lhes faculta a possibilidade de 

agregar valor à produção rural perante os mercados concentrados. (FERREIRA e BRAGA, 

2004, p. 34) 

O desenvolvimento do cooperativismo agrícola no Brasil é “caracterizado pela 

incorporação de uma massa de pequenos produtores rurais carentes de organização e situado 

às franjas da agricultura de base comercial”. (BEGNIS, AREND, ESTIVALETE, 2014, p. 

103) 

Conforme Bialoskorski Neto (2006), além da prestação de serviços técnicos, as 

cooperativas podem distribuir os resultados em dinheiro aos membros associados ao final do 

exercício contábil, e utilizar mecanismos para aquisição de melhores preços na compra de 

insumos e na venda de produtos. Essa segunda característica faz parte do modelo das 

cooperativas agropecuárias implantadas no Brasil. 

Em 2014, segundo os dados da OCB, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Bahia, reuniram 46% das cooperativas brasileiras, sendo o principal ramo de 

atividade o segmento agropecuário, com o maior número de estabelecimentos e o que mais 

empregou pessoas (BEGNIS, AREND, ESTIVALETE, 2014, p. 105). Na região Sul, 



24 
 

especialmente no Estado do Paraná, o cooperativismo agropecuário é visto com grande 

sucesso econômico, servindo de modelo para o resto do país: 

 

As características territoriais do Estado, e sobretudo a característica principal 

da sociedade paranaense construída na base de relações de trabalho e 

confiança propiciaram o desenvolvimento de um cooperativismo 

agropecuário que serve de modelo para o resto do país. No contexto 

paranaense, o cooperativismo se destaca como um instrumento de ascensão 

social dos cooperados e também de promoção de desenvolvimento regional 

baseado em cadeias agroindustriais de grande competividade. 

(ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO 

PARANÁ, 2010, p. 14-15) 

 

Em 2015, o cooperativismo paranaense era formado por 220 cooperativas registradas 

na Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), sendo 74 cooperativas no 

ramo agropecuário, responsáveis por 56% da economia agrícola do Estado, com 49,8 bilhões 

de reais no ano de 2015, sendo, em muitos municípios, a mais importante empresa econômica, 

atendendo cerca de 1/3 da população rural do Estado (SISTEMA OCEPAR, 2016): 

 

A expressiva participação dos pequenos e médios produtores (área de até 50 

ha nos quadros sociais das cooperativas, representando 78% do total, 

evidencia a importância das cooperativas para essa faixa de produtores. A 

integração das cooperativas e a agregação dos interesses dos produtores 

rurais permitiram a montagem de uma infraestrutura de armazenagem da 

produção, sendo a participação das cooperativas no total da capacidade 

estática de armazenagem do Estado, de 54%, o que corresponde a 15,6 

milhões de toneladas. [...] O agronegócio tem impulsionado a transformação 

do Paraná de exportador de matérias primas em exportador de bens de 

consumo, aproveitando o potencial disponível, transformando cerca de 48% 

da produção do cooperado. (SISTEMA OCEPAR, 2016) 

 

Atualmente, são 69 cooperativas agropecuárias registradas no Sistema Ocepar   no 

Paraná. As cooperativas paranaenses se mostram de suma importância como empregadoras e 

geradores de receitas, atuando de forma intensa no processo de produção, beneficiamento, 

armazenamento e industrialização. (BUAINAIN, 2014, p. 497) 

O modelo de desenvolvimento agrícola do Paraná contribui, inclusive, para 

demonstrar como é possível solucionar os problemas mundiais em relação à produção de 

alimentos. (ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ, 2010, 

p. 13) 

Nesse diapasão, as cooperativas do ramo agropecuário, especialmente as paranaenses, 

são fundamentais para aumentar o valor dos produtos primários no mercado, melhorar a renda 
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do cooperado e facilitar que o produtor reinvista em sua atividade produtiva, garantindo a 

oferta de matérias-primas em níveis permanentes, e contribuindo para o desenvolvimento da 

comunidade. (ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ, 

2010, p. 10-12) 

Como se pode imaginar, os pequenos produtores não possuem estrutura e 

conhecimento suficientes para negociar a produção e assegurar bons resultados, por isso, o 

cooperativismo contribui para suprir essas carências, assumindo um relevante papel na 

concentração de recursos e mecanismos de apoio à comercialização agropecuária. 

(ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ, 2010, p. 77) 

As cooperativas dão oportunidades a seus associados, agregam valor à produção, e 

contribuem para o desenvolvimento e prosperidade do negócio agrícola, ao repassarem 

diversos benefícios, referentes à assistência técnica, acesso a recursos tecnológicos de última 

geração, dentre outros: 

 

Historicamente, as principais funções das cooperativas agropecuárias para os 

produtores rurais são: a) barganha por melhores preços; b) possibilidade de 

agregar valor ao produto; c) acesso a mercados, inclusive internacionais; d) 

possibilidade de acesso e adoção de tecnologia. Além disso, as cooperativas 

agropecuárias geram e distribuem de maneira equitativa a renda, numa dada 

região, em decorrência de sua estrutura organizacional. Os produtores rurais 

exercem a autogestão da firma cooperativa e participam dos resultados 

econômicos da agregação de valor aos produtos agrícolas (BUAINAIN, 

2014, p. 481-482)  

 

Assim, dentro das características de sua região, as cooperativas desempenham a 

importante função de organizar e propiciar a comercialização de tudo que foi produzido, 

contribuindo para o retorno econômico e financeiro, com a diversificação, controle de 

qualidade, classificação dos produtos, poder de barganha, bem como contribui para baixar os 

custos de produção e de transação devido às quantidades negociadas. (ORGANIZAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ, 2010, p. 80) 

Além disso, destaca-se a maior eficácia em relação a negociação e distribuição de 

produtos perecíveis, pois, com as cooperativas a transação é mais célere e mais organizada, 

dando maior eficiência e garantindo a diminuição de riscos por conta das ações conjuntas. 

(FERREIRA e BRAGA, 2004, p. 34) 

Por isso, tendo em vista a grande importância das cooperativas para a sociedade e seus 

cooperados, principalmente as cooperativas do ramo agropecuário localizadas na região Sul, 
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notadamente as paranaenses, é que se torna importante identificar condutas que possam gerar 

eventuais responsabilidades na esfera criminal. 

 

2.2 CRIMES AMBIENTAIS – LEI Nº 9.605/1998 

 

Antes de adentrar ao crime ambiental propriamente dito, necessário se faz uma 

abordagem sobre o conceito de crime, ainda que de forma passageira. De acordo com Jesus 

(1998), o conceito de crime, ou delito, pode ser definido pelo sistema formal e material, em 

que o primeiro qualifica o crime por meio da norma penal, e o segundo envolve elementos 

que dão conteúdo e razão de ser ao crime cometido, com base na conduta humana e suas 

consequências. 

O conceito material é de grande importância para o meio jurídico, pois, apresenta os 

aspectos que constituem a conduta humana como infração penal sujeita à sanção (JESUS, 

1998). Para esse sistema de definição, o crime é a violação do bem jurídico penalmente 

protegido, cuja conduta ofende os bens juridicamente tutelados pela lei penal, ao passo que no 

sistema formal, o crime é fato típico antijurídico, relacionado à conduta proibida por lei, é o 

conceito material formalizado. 

Por sua vez, o conceito analítico de crime, explicado por Nucci (2016, p. 123), é um 

conceito formal fragmentado nos seguintes elementos: a) conduta típica; b) antijurídica; e c) 

culpável, nos termos da visão finalista. Significa que o crime, parte de uma ação ou omissão, 

ajustada a uma conduta proibida por lei (tipicidade), contrária ao direito (antijuricidade) e 

sujeita à reprovabilidade social, mas desde que exista imputabilidade, consciência potencial 

de ilicitude e exigibilidade de agir de acordo com o direito. 

Nesse sentido, a conduta humana é um movimento natural, que constitui o tipo 

objetivo-descritivo, a antijuridicidade é parte objetivo-normativa, e a culpabilidade é parte 

subjetivo-descritiva. A culpabilidade é o aspecto subjetivo do crime, que a princípio tinha um 

caráter descritivo, apontava apenas para o sujeito autor do fato, mas, com a diversidade de 

intensidade do conteúdo psicológico do autor, surgiu daí espécies de culpabilidade: dolosa e 

culposa. (BITENCOURT, 2012, p. 582-585) 

Para Prado (2011), o crime trata-se de uma conduta (ação ou omissão) humana, típica, 

ilícita e culpável, com base no conceito analítico, pelo qual os elementos do crime estão bem 

delimitados para interagirem entre si, de modo a caracterizar o delito e de vincular o fato ao 

autor do crime. 
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Assim, crime ambiental é aquela conduta, típica, antijurídica e culpável, que afronta o 

bem jurídico meio ambiente. Qualquer ação que venha a causar poluição, danos à fauna e a 

flora, ao ordenamento urbano e ao patrimônio cultural, enfim, toda e qualquer conduta que 

venha a ofender o ambiente, será caracterizada como crime ambiental e devidamente 

sancionada. 

Em atendimento à orientação internacional de criminalizar as condutas nocivas ao 

meio ambiente, foi editada no Brasil, a Lei nº 9.605, de 12.02.1998, a Lei dos Crimes 

Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

Segundo Marchesan e Steigleder (2013, p. 13-14), a evolução tecnológica impulsionou 

a sociedade brasileira, representada por suas instâncias políticas e jurídicas, a buscar também 

na esfera criminal, a resposta para a grave crise ambiental. As responsabilidades atribuídas 

pelas esferas cível e administrativa eram insuficientes; a primeira pelo fato de ser limitada ao 

patrimônio das pessoas (físicas ou morais envolvidas) e, a segunda, pelo histórico déficit 

estrutural da Administração Pública Brasileira, deixando evidente a necessidade de atuação do 

Estado, por meio do jus puniendi.  

A responsabilidade penal surge, então, como uma importante opção, cujos alicerces, 

foram construídos sob o modelo capitalista de produção, aderido pela Constituição Federal de 

1988, que estruturou a ordem econômica amparada na propriedade privada dos meios de 

produção e na livre iniciativa. (MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013, p. 14) 

De acordo com o entendimento de Freitas e Freitas (2012, p. 27), a criminalização das 

condutas ambientais é importante e adequada à realidade brasileira, principalmente em razão 

da ausência de estrutura fiscalizatória: 

 

Não tem cabimento, em nosso país, deixar as infrações apenas no âmbito 

administrativo. Explica-se. O Brasil é um país de imenso território e com 

uma fiscalização ambiental fragilizada pela falta de estrutura. Há poucos 

funcionários para áreas imensas, principalmente na região Norte. Além 

disso, por vezes recebem vencimentos inadequados e são assediados por 

propostas de suborno e até ameaças. [...] Ora, deixar a ação preventiva e 

repressiva apenas na esfera administrativa e por conta apenas dos órgãos 

ambientais é relegar a proteção do meio ambiente à fala de efetividade. Ao 

contrário, agentes do Ministério Público e juízes, com as garantias 

constitucionais e plena autonomia no exercício de suas funções, podem 

exercer, com os poderes da Lei dos Crimes Ambientais, um papel relevante 

na preservação do meio ambiente. (FREITAS e FREITAS, 2012, p. 27) 
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A defesa ao meio ambiente possui dentro do Direito Penal, um dos seus mais 

significativos instrumentos de atuação, e obviamente não seria necessária a responsabilidade 

no âmbito criminal, se a sociedade compreendesse efetivamente a importância da preservação 

do meio ambiente e do exercício das atividades com ética ambiental. 

Por isso, no entendimento dos autores supracitados, apenas com a aplicação das 

sanções penais, é que se irá frear as agressões causadas ao meio ambiente provocadas pela 

poluição do ar, do solo e da água, funcionando também a responsabilidade como um 

mecanismo de prevenção coercitiva. Entendem que apenas a sanção penal, em determinados 

casos, é eficiente para aplacar as ações danosas ambientalmente, necessária devido ao 

tamanho da gravidade de suas repercussões e pela relevância do bem ambientalmente 

protegido: 

 

o emprego de sanções penais para a proteção do meio ambiente em 

determinadas ocasiões se tem relevado como indispensável, não só em 

função da própria relevância dos bens protegidos e da gravidade das 

condutas a seguir (o que seria natural), senão também pela maior eficácia 

dissuasória que a sanção penal possui. (FREITAS e FREITAS, 2012, p. 33)  

 

A respeito da ótica do bem jurídico protegido por qualquer tipo penal, o aplicador do 

Direito deve analisar o delito sobre a ótica sociológica e constitucional, buscando as razões 

que motivaram o legislador a tipificar a conduta. Nesse sentido, a tutela penal ambiental, 

busca a proteção jurídica do meio ambiente, parte de uma legislação fragmentária e focada em 

aspectos específicos, com preocupação econômica e proteção mais egocêntrica de bens 

ambientais específicos, como a fauna, o controle de poluição, dentre outros. (MARCHESAN 

e STEIGLEDER, 2013, p. 28) 

Desse modo, na maioria dos tipos penais constantes na Lei nº 9.605/1998, o bem 

jurídico protegido é o meio ambiente em toda a sua abrangência. Segundo Prado (2013, 

p.118), o ambiente, bem jurídico tutelado, está relacionado com os elementos naturais da vida 

humana e de seu desenvolvimento, além de estar atrelado ao equilíbrio dos sistemas ou 

recursos naturais que são substratos do bem jurídico. 

De acordo com Fiorillo e Conte (2012), a Lei nº 9.605/98 pode ser dividida em duas 

partes: “a) a Parte Geral, compreendida entre os arts. 2º e 28 e que apresenta normas penais e 

processuais penais gerais; b) a Parte Especial, que indica as infrações penais ambientais em 

espécie”. 

Os crimes em espécies previstos no Capítulo V da lei, abarcam os delitos contra a 

fauna (seção I), contra a flora (seção II), poluição e outros crimes ambientais (seção III), 
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crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural (seção IV) e, por fim, os crimes 

contra a administração ambiental (seção V). 

A propósito da espécie do crime ambiental, por mais que um dos princípios 

norteadores do Direito Ambiental seja o da prevenção, até a vigência da Lei nº 9.605/1998, o 

que se observava era que na sua maioria, os crimes ambientais estavam inseridos na espécie 

de crimes de dano; que são aqueles consumados com a efetiva lesão ao bem jurídico. 

(FREITAS e FREITAS, 2012) 

Entretanto, com a chegada da Lei nº 9.605/1998, a proteção ambiental tomou novos 

aspectos, e atendendo aos motivos que levaram o legislativo a criar leis mais efetivas de 

proteção ambiental, o delito ambiental passou a ser de perigo abstrato, cuja consumação 

ocorre com a mera possibilidade de dano, conforme se explica: 

 

Ipso facto, a doutrina majoritária tem consagrado, sobretudo para os tipos 

penais básicos – em matéria ambiental –, a forma de delito de perigo, 

especialmente de perigo abstrato, em detrimento do delito de lesão ou de 

resultado (material), mediante um rígido processo de tipificação que leve 

sempre em conta a relação entre bem protegido e conduta perigosa. 

(PRADO, 2013, p. 126) 

 

Ao contrário dos delitos de perigo concreto, que pressupõem a consumação do crime 

apenas com o efetivo resultado ao bem jurídico tutelado, no crime de perigo abstrato, havendo 

a ausência comprovada de qualquer perigo potencial para o meio ambiente, haverá a 

atipicidade da conduta, por ausência de resultado, com presunção juris tantum, e não juris et 

de jure, da existência do perigo. (PRADO, 2013, p. 126) 

Na realidade, é importante destacar, que no caso de danos ao meio ambiente, 

dificilmente se consegue restaurar as condições anteriores do meio que foi afetado, para que 

volte a ser o que era antes ao dano causado, o que evidencia a necessidade de se considerar as 

condutas como de perigo abstrato:  

 

mais importante do que punir é prevenir danos ao meio ambiente. Pela 

expressividade do dano coletivo em matéria ambiental, impõe-se reprimir 

para que não ocorra o dano. Por isso, a tipificação de muitas condutas de 

perigo até abstrato que, não recomendável em matéria criminal, se mostra 

necessária na proteção do meio ambiente. (FREITAS e FREITAS, 2012, p. 

39) 
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Em detrimento do caráter do bem jurídico tutelado pelo Direito Ambiental, é de suma 

necessidade que a legislação criminal esteja em harmonia com o princípio da prevenção, e 

isso justifica a criação de leis que punam danos efetivos ou apenas o risco de dano. 

O princípio do poluidor-pagador igualmente norteia a tutela penal do meio ambiente, 

pois, além de exigir a reparação do dano comprovado via laudo pericial para a extinção da 

punibilidade, nas hipóteses de suspensão condicional do processo (art. 28, inc. I), a Lei de 

Crimes Ambientais também impõe a prévia composição do dano ambiental como pré-

requisito à transação penal (art. 27), e considera atenuante a espontânea reparação do dano ou 

limitação significativa da degradação ambiental causada (art. 14, II). (MARCHESAN e 

STEIGLEDER, 2013, p. 17) 

A propósito dos elementos subjetivos da responsabilidade penal ambiental, faz-se 

necessário esclarecer que ela é determinada pela culpabilidade e que, portanto, os crimes 

ambientais podem ser punidos com base no dolo ou na culpa. (FREITAS e FREITAS, 2012, 

p.41) 

O crime em sua forma dolosa, está previsto no art. 18, inciso I, do Código Penal, e 

ocorre quando o agente quer ou assume o resultado do delito, sendo sua vontade voltada para 

a realização do dano, ou quando assume o risco de que o dano possa acontecer. Já nos crimes 

culposos, previsto no art. 18, inciso II, do Código Penal, o resultado se dá pela imprudência, 

imperícia ou negligência do agente. (FREITAS E FREITAS, 2012) 

Nos crimes ambientais, as condutas omissivas também são penalizadas, quando aquele 

que teria o dever, por lei, de agir com cuidado, dever de proteger ou vigiar, para evitar o 

resultado, não o faz. (FREITAS e FREITAS, 2012, p. 49) 

O sujeito passivo do crime é o proprietário do bem jurídico que sofreu o delito, no 

caso, o proprietário do bem ambiental é a coletividade, por haver “ofensa a interesse de todos 

os cidadãos, considerados uti singuli, motivo pelo qual sujeito passivo é a coletividade, e não 

o Estado”. (FREITAS e FREITAS, 2012, p.48) 

Em relação ao sujeito ativo, nos crimes ambientais, qualquer pessoa, física ou jurídica, 

pode praticar um crime, principalmente porque o criminoso ambiental, não será, via de regra, 

um delinquente comum. A maioria dos crimes ambientais são causados por pessoas que tem 

uma convivência pacífica na sociedade, mas, que a utilização descompromissada e 

irresponsável dos recursos naturais ou a falta de cuidado, causam danos ao meio ambiente. 

Existem, ainda, os crimes próprios, ou de mão própria, que são aqueles cometidos por 

pessoas específicas, como ocorre, por exemplo, em alguns dos crimes contra a administração 
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ambiental (arts. 66 e 67 da Lei 9.605/1998), que se referem expressamente à figura do 

funcionário público. (FREITAS e FREITAS, 2012, p.48) 

Sobre a possibilidade de concurso de pessoas, a lei ambiental a permite em seu art. 2º, 

que reproduz a primeira parte do art. 29 do Código Penal, mas importante ressaltar que na lei 

ambiental a referência é em relação ao concurso de agentes, com admissão da coautoria e 

participação, seja por ação ou omissão, das pessoas físicas e/ou jurídicas, cuja disposição 

assim encontra-se: 

 

o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o 

auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário da pessoa jurídica, que, 

sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 

quando podia agir para evitá-la” responderá da mesma forma pelo crime. 

(FREITAS e FREITAS, 2012, p.49) 

 

O concurso de agentes é comum nas infrações ambientais, já que na maioria das vezes 

os delitos são perpetrados por pessoas físicas ligadas à pessoa jurídica, atuantes no interesse 

desta, e conforme disposição do art. 3º, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, “a 

responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipes do mesmo fato”. (FIORILLO e CONTE, 2012, p. 31) 

Desse modo, existem alguns requisitos para a configuração do concurso de pessoas: 

“1) existência de dois ou mais agentes; 2) nexo causal; 3) vínculo psicológico entre os agentes 

(liame subjetivo); 4) identidade de infração; 5) existência de fato punível” (FIORILLO e 

CONTE, 2012, p. 31), e a ausência de qualquer um dos requisitos leva à inexistência do 

concurso. 

A legislação ambiental especial não trata da participação de menor importância e da 

cooperação dolosamente distinta, previstas no art. 29, §§ 1º e 2º, do CP, entretanto, segundo o 

art. 79 da Lei nº 9.605/98, aplica-se, subsidiariamente, o CP. Assim, Fiorillo e Conte (2012) 

entendem ser possível a aplicação dos referidos dispositivos. 

Por sua vez, o art. 2º, que trata da responsabilidade dos diretores, administradores, 

membros de conselhos e de órgãos técnicos, auditores, gerentes, prepostos ou mandatários de 

pessoa jurídica, também possui uma similaridade com o art. 13, § 2º, do CP, ao estabelecer o 

dever jurídico de agir, colocando essas pessoas na posição de “garantidores”, passíveis de 

punição quando se omitirem no dever de agir. 

A relevância do bem ambiental, cuja preservação em condições de equilíbrio e que 

propiciem qualidade de vida, está vinculada diretamente ao bem mais precioso, que é a vida, e 

por isso, a CF/88, no art. 225, § 3º, sujeitou os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à 
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sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados:  

 

A edição da Constituição Federal em 1988 alça o meio ambiente a um novo 

patamar, não apenas reafirmando a sua condição de bem relevante, mas 

definindo seus contornos como bem jurídico autônomo e com uma natureza 

jurídica específica – a de bem difuso (porquanto titularizado por todos) 

essencial à sadia qualidade de vida (cf. art. 225, caput, da CF/88). 

(MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013, p. 28) 

 

Além disso, a CF/88 não restringiu a responsabilidade apenas na condição de 

reparação do dano, embora essa seja um importante enfoque da Lei de Crimes Ambientais. O 

art. 225, § 1º, na esteira do que já apregoava o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, enfatiza a 

possibilidade de o poluidor ser simultaneamente responsabilizado nas esferas civil, 

administrativa e penal, o que desde já exclui a conclusão de que o poluidor que vir a reparar o 

dano estará isento das sanções da esfera penal. 

 

na medida em que o regime da tríplice responsabilização encontra moradia 

no texto constitucional, eventuais normas de hierarquia inferior que venham 

a isentar de pena aquele que repara o dano ambiental após o oferecimento da 

denúncia padecem de inconstitucionalidade. (MARCHESAN e 

STEIGLEDER, 2013, p. 28) 

 

Aquele que sofre multa administrativa, portanto, não está absolvido do cumprimento 

das penas impostas pela repercussão penal, apesar de poder ser beneficiado quando da 

dosimetria da pena. 

Embora as esferas de responsabilidade sejam independentes e cumulativas, é facultado 

ao agente causador do dano firmar termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC), 

já que nos crimes passíveis de transação penal, é seu requisito a composição civil (art. 27). Ao 

celebrar o TAC não há confissão de culpabilidade, apenas reconhecimento do nexo causal, 

mantendo-se a independência das esferas de responsabilidade (MARCHESAN e 

STEIGLEDER, 2013, p. 23) 

Conclui-se, portanto, que os tipos penais previstos na Lei nº 9.605/1998, visam 

assegurar maior proteção ao meio ambiente, com a punição também na esfera penal, de 

pessoas físicas ou jurídicas que incidam em crimes ambientais, tendo em vista a insuficiência 

das esferas administrativas e cível. 

 

2.3 RESPONSABILIDADE CRIMINAL AMBIENTAL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
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Para tratar da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, inicialmente é importante 

tratar de duas teorias. A primeira, criada por Savigny, afirma que a existência das pessoas 

jurídicas é fictícia, irreal ou de pura abstração, que por não possuírem vontade e capacidade 

de ação, são incapazes de cometer delitos. (PRADO, 2013, p.133) 

Seguindo esse pensamento, a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada 

penalmente, por não se tratar de indivíduo com capacidade de agir e inteligência, mas apenas 

um ser abstrato, cuja existência está vinculada à vontade e decisão de um grupo de pessoas 

naturais, estes sim que decidem e agem em nome da empresa, e eventualmente praticam 

delitos. 

Por sua vez, para a teoria da realidade, da personalidade real ou orgânica, trazida por 

Otto Giebke, a pessoa moral é um ente real, vivo e ativo, independente dos indivíduos que a 

compõem, e não um ser artificial criado pelo Estado. Assim, a pessoa coletiva tem 

personalidade real, é provida de vontade própria, tem sua existência sujeita a direitos e 

deveres, e é capaz de praticar delitos penais, passível de responsabilização tanto em matéria 

civil, quanto em âmbito penal. (PRADO, 2013, p. 133-134) 

Hodiernamente, predomina na doutrina o entendimento de que as pessoas jurídicas 

possuem realidade própria e não são mera ficção; embora com características diferentes da 

pessoa física ou natural. (PRADO, 2013, p. 134) 

Em análise à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o que se 

observa são duas inovações, a primeira no art. 173, § 5.º, que possibilita a responsabilização 

da pessoa jurídica nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a 

economia popular, e a segunda no art. 225, § 3º, que prevê que as condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções 

penais e administrativas. (FREITAS e FREITAS, 2012, p. 70) 

Apesar disso, juristas renomados argumentam que não há atribuição de 

responsabilidade penal às pessoas jurídicas, sendo este o entendimento de René Ariel Dotti, 

para quem “a responsabilidade penal continua sendo de natureza e caráter estritamente 

humanos” (FREITAS e FREITAS, 2012, p. 70-71), e Luiz Régis Prado (2011, p. 555), o qual 

afirma que apesar de o texto do art. 225, § 3º, ser ambíguo e dar margem à interpretação 

errônea, não há que se falar em responsabilidade criminal de pessoas coletivas. 

O principal fator levantado para se considerar a irresponsabilidade das pessoas 

jurídicas é o fato de não ser possível encontrar em suas atividades, os elementos necessários 
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para a configuração de uma responsabilidade subjetiva, no caso: a) capacidade de ação; b) 

capacidade de culpabilidade e c) capacidade de pena. (PRADO, 2011, p. 134) 

Entretanto, para Fiorillo e Conte (2012, p. 33) esse posicionamento não deve 

prosperar, pois, a responsabilidade penal da pessoa jurídica constitui “expresso e 

inquestionável mandamento constitucional”, mesmo que não esteja previsto nos institutos 

clássicos do direito penal: 

 

De forma sábia foi colocada, não há problemas com relação à culpabilidade, 

na medida em que o artigo já citado (art. 225 da CF) deixa claro que a 

conduta lesiva foi praticada por decisão do(s) representante(s) legal(is) da 

empresa, e em benefício dessa entidade, ou seja, ainda que a pessoa jurídica, 

de fato, não possua culpabilidade, seus sócios, diretores e gerentes a 

possuem, de forma que se criou uma espécie de responsabilidade reflexa: 

inicialmente, verifica-se no nível da pessoa física a culpabilidade, ou seja, se 

a pessoa física que causou a lesão ao meio ambiente é sócio, gerente, diretor 

etc. de pessoa jurídica, e que esta, ao final, foi beneficiada pela conduta 

daquele; estabelecida está a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

(FIORILLO e CONTE, 2012, p. 33) 

 

Obviamente que a punição da pessoa jurídica não pode ser tratada com as tradicionais 

noções de culpabilidade, tipicidade e ilicitude, que se referem à conduta individual da pessoa 

natural, assim como não é cabível a aplicação da pena de prisão em seu desfavor. 

Nesse ponto, alguns doutrinadores discutem que apesar de a pessoa jurídica ser capaz 

de assimilar os possíveis efeitos de uma sanção criminal, ela não possui liberdade física e, 

portanto, nunca poderá ser presa como os indivíduos naturais (MARCHESAN e 

STEIGLEDER, 2013, p. 62). Basta, porém, que outras formas de pena sejam consideradas, 

principalmente se levado em consideração que outras modalidades podem apresentar maior 

efetividade. 

O fato é que embora o assunto ainda não seja unânime entre os juristas, é cada vez 

mais frequente o reconhecimento da possibilidade de responsabilização penal das pessoas 

jurídicas, principalmente, em matéria ambiental. O meio ambiente vem sofrendo, há muito, 

com danos irreversíveis, causados em grande parte pelo exponencial crescimento tecnológico, 

que provoca a utilização em alta escala dos recursos ambientais, e por meio de crimes 

cometidos pelas empresas:   

 

Em geral, os mais graves crimes contra o meio ambiente são cometidos por 

meio de empresas, seja por elas próprias, seja utilizando-as como 

instrumento. Isto se dá porque o potencial poluidor de uma empresa é 
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seguramente maior do que o de uma pessoa física isolada. (MARCHESAN 

e STEIGLEDER, 2013, p. 35) 

 

Além disso, a repressão no campo civil e administrativo não tem sido suficiente, 

mostrando-se de suma importância a proteção do meio ambiente também na esfera penal, para 

coibir e responsabilizar, seja a conduta humana, seja a conduta das grandes empresas, 

conforme ressalta Sirvinskas (2011, p. 88):  

 
A maioria dos países da Europa pune a pessoa física e jurídica que lesa o 

meio ambiente, não só administrativa e civil, mas também penalmente. Nas 

esferas administrativa e civil, a proteção ao meio ambiente não tem sido 

eficaz. Na esfera administrativa, das multas aplicadas pelo IBAMA, em 

1997, somente seis por cento foram recolhidas aos cofres públicos e, na 

esfera civil, nem todas as ações civis públicas têm sido coroadas de êxito, 

especialmente pela demora no seu trâmite. Por isso, a necessidade da tutela 

penal, tendo-se em vista seu efeito intimidativo e educativo e não só 

repressivo. Trata-se de uma prevenção geral e especial. Ressalta-se que 

alguns países inseriram tipos penais ambientais no Código Penal e outros por 

legislação ordinária. Nos dias presentes, a tendência no mundo moderno é 

responsabilizar penalmente a pessoa física e jurídica que cometa crimes 

contra o meio ambiente. (SIRVINSKAS, 2011, p. 88) 

 

Para Machado (2004, p. 622), trazer para o processo penal a matéria ambiental, tem 

por principal objetivo trazer garantias funcionais ao aplicador da sanção, pois ao Judiciário é 

permitido aplicar penalidades que à Administração Pública não é possível.  De todo modo, é 

por existir a necessidade de assegurar a preservação do meio ambiente para futuras gerações, 

e coibir a sua devastação, é que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas se mostra uma 

tendência mundial. 

Apesar da discussão ainda existente acerca da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas, é importante ressaltar que os tribunais vêm decidindo pela sua possibilidade, sendo 

que a primeira decisão condenatória contra uma pessoa jurídica na América Latina, foi 

proferida em 2003 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

 

Crime contra o meio ambiente. Extração de produto mineral sem 

autorização. Degradação da flora nativa. Arts. 48 e 55 da Lei 9.605/1998. 

Condutas típicas. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Cabimento. 

Nulidades. Inocorrência. Prova. Materialidade e autoria. Sentença mantida. 

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, a 

Constituição Federal (art. 225, § 3º), bem como a Lei 9.605/1998 (art. 3º), 

inovaram o ordenamento penal pátrio, tornando possível a responsabilização 

criminal da pessoa jurídica. [...] (BRASIL. Tribunal Regional Federal, 

Região 4. ApCrim nº 2001.72.04.002225-0/SC, 8.ª T., j. 06.08.2003, rel. 

Des. Federal Pinheiro de Castro, RDA 32/305). 
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A referida decisão consolidou o entendimento segundo o qual a Constituição Federal 

de 1988 inovou o ordenamento penal vigente, com a possibilidade de responsabilização 

criminal da pessoa jurídica, nos termos do art. 3º da Lei 9.605/1998. 

Em 2006, foi a vez do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná enfrentar o tema, 

decidindo pela atribuição de responsabilidade penal à pessoa jurídica, com base no 

entendimento de que a pessoa coletiva possui vontade própria, e que a decisão de penalizar a 

sua conduta é uma decisão política do legislador, com vistas a preveni-la e coibi-la:  

 

Criminal. Crime ambiental. Art. 54, caput, da Lei 9.605/1998, c.c. arts. 173, 

§ 5.º e 225 da CF. 1. Precedentes do STJ. Poluição sonora. Estabelecimento 

dedicado à promoção de bailes em período noturno. [...] II - A Lei ambiental, 

regulamentando preceito constitucional, passou a prever, de forma 

inequívoca, a possibilidade de penalização criminal das pessoas jurídicas por 

danos ao meio ambiente. III - A responsabilização penal da pessoa jurídica 

pela prática de delitos ambientais advém de uma escolha política, como 

forma não apenas de punição das condutas lesivas ao meio ambiente, mas 

como forma mesmo de prevenção geral e especial. [...] V - Se a pessoa 

jurídica tem existência própria no ordenamento jurídico e pratica atos no 

meio social através da atuação de seus administradores, poderá vir a praticar 

condutas típicas e, portanto, ser passível de responsabilização penal. 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. ApCrim nº 19.786, 2.ª 

Câm. Crim., j. 23.11.2006, rel. Lilian Romero).  

 

Se a pessoa jurídica existe no ordenamento jurídico e se por meio da atuação de seus 

gestores poderá praticar condutas ilícitas, então, neste caso, deve-se entender pela 

possibilidade de sua responsabilização na esfera criminal. 

O Superior Tribunal de Justiça, revendo o seu entendimento de que a pessoa jurídica 

não poderia ser responsabilizada por ausência de culpabilidade, tendo em vista que a prática 

de uma infração penal pressupõe necessariamente uma conduta humana, chegou à conclusão 

pela possibilidade de responsabilização, adotando a previsão constitucional e da lei federal, 

em decisão assim ementada: 

 

CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA. 

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO ENTE COLETIVO. 

POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL 

REGULAMENTADA POR LEI FEDERAL. OPÇÃO POLÍTICA DO 

LEGISLADOR. FORMA DE PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO-

AMBIENTE [...] ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM NOME E 

PROVEITO DA PESSOA JURÍDICA. CULPABILIDADE COMO 

RESPONSABILIDADE SOCIAL. CO RESPONSABILIDADE. PENAS 

ADAPTADAS À NATUREZA JURÍDICA DO ENTE COLETIVO. [...] II. 

A Lei ambiental, regulamentando preceito constitucional, passou a prever, 

de forma inequívoca, a possibilidade de penalização criminal das pessoas 
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jurídicas por danos ao meio-ambiente. [...] V. Se a pessoa jurídica tem 

existência própria no ordenamento jurídico e pratica atos no meio social 

através da atuação de seus administradores, poderá vir a praticar condutas 

típicas e, portanto, ser passível de responsabilização penal. [...] IX. A 

atuação do colegiado em nome e proveito da pessoa jurídica é a própria 

vontade da empresa. A co-participação prevê que todos os envolvidos no 

evento delituoso serão responsabilizados na medida se sua culpabilidade. [...] 

(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, REsp 564.960/SC, 5.ª T., j. 

02.06.2005, rel. Min. Gilson Dipp.)  

 

O Ministro Relator Gilson Dipp ressaltou que a decisão atende à um reclamo da 

sociedade pela extinção de privilégios às empresas que degradam o meio ambiente, sendo que 

a Constituição Federal de 1988 consolidou a tendência de se atribuir maior defesa aos 

interesses difusos e a questão ambiental. 

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, por sua 1ª Turma, decidiu pela 

possibilidade de a pessoa jurídica ser processada criminalmente, desde que sua conduta seja 

devidamente pormenorizada: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. HABEAS 

CORPUS PARA TUTELAR PESSOA JURÍDICA ACUSADA EM AÇÃO 

PENAL. ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA: 

INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE RELATOU a SUPOSTA AÇÃO 

CRIMINOSA DOS AGENTES, EM VÍNCULO DIRETO COM A PESSOA 

JURÍDICA CO-ACUSADA. CARACTERÍSTICA INTERESTADUAL DO 

RIO POLUÍDO QUE NÃO AFASTA DE TODO A COMPETÊNCIA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E 

BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ORDEM 

DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...] III 

- Em crimes societários, a denúncia deve pormenorizar a ação dos 

denunciados no quanto possível. Não impede a ampla defesa, entretanto, 

quando se evidencia o vínculo dos denunciados com a ação da empresa 

denunciada. [...] (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 92921, 

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado 

em 19/08/2008, DJe-182 25-09-2008)  

 

Neste caso, por meio da denúncia restou demonstrado o vínculo direto entre a pessoa 

jurídica e os agentes acusados na prática do evento delitivo, entendendo-se estar devidamente 

comprovada a existência de justa causa para o proseguimento da ação penal. 

Dessa forma, a responsabilização criminal das pessoas jurídicas, como uma tendência 

do Direito Penal contemporâneo, reflete a preocupação com a realidade social de agressão a 

importantes valores sociais por parte desses sujeitos jurídicos. A agressão ao meio ambiente e 

a afetação do equilíbrio ecológico não pode ser ignorado pelo Direito Penal, ainda que 

existam discussões sobre a forma como se dará essa responsabilização. 
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2.3.1 Teoria da Dupla Imputação 

 

No Brasil, como visto, a responsabilidade criminal ambiental das pessoas jurídicas já é 

uma realidade, com fundamento no art. 225, § 3º da Constituição Federal, e na Lei n.º 

9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais, entendimento este também já sedimentado na 

jurisprudência nacional. Assim, com a lei ambiental regulamentando o dispositivo 

constitucional, não há que se falar em sua inconstitucionalidade: 

 

Com efeito, a Lei 9.605, de 12.02.1998, no art. 3º, expressamente atribuiu 

responsabilidade penal à pessoa jurídica. Portanto, temos agora a previsão 

constitucional e a norma legal. Impossível, assim, cogitar de eventual 

inconstitucionalidade, como ofensa a outros princípios previstos explícita ou 

implicitamente na Carta Magna. Se a própria Constituição admite 

expressamente a sanção penal à pessoa jurídica, é inviável interpretar a lei 

como inconstitucional, porque ofenderia outra norma que não é específica 

sobre o assunto. Tal tipo de interpretação, em verdade, significaria estar o 

Judiciário a rebelar-se contra o que o Legislativo deliberou, cumprindo a 

Constituição Federal. Portanto, cabe a todos, agora, dar efetividade ao 

dispositivo legal. (FREITAS e FREITAS, 2012, p. 71) 

 

Em um primeiro momento, contudo, discutiu-se a respeito do sistema de imputação a 

ser utilizado, se apenas a pessoa jurídica poderia ser processada criminalmente, sem a 

concomitante imputação do crime também à pessoa física, ou se haveria a necessidade de 

dupla imputação. 

De início, a interpretação que prevaleceu nas cortes do país foi no sentido de que os 

delitos ambientais, cometidos por empresas, constituem crimes de concurso necessário, nos 

termos da redação do art. 3º, caput e parágrafo único, o qual determina que “a 

responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautora ou 

partícipes do mesmo fato”: 

 

O legislador adotou o princípio da coautoria necessária entre a pessoa física 

e jurídica. Assim, o crime ambiental poderá ser praticado por uma ou mais 

pessoas em concurso. Se praticado por uma única pessoa, o crime é chamado 

de monossubjetivo; se várias pessoas concorrem para a consumação do 

crime, denomina-se plurissubjetivo. Na esfera penal ambiental, a 

jurisprudência não tem admitido a imputação isolada da pessoa jurídica, há 

de vir acompanhada também da pessoa física. Trata-se do conhecido sistema 

de dupla imputação ou sistema de imputação paralela. (SIRVINSKAS, 2011, 

p. 80) 

 

Com base nos artigos 2º e 3º da Lei n.º 9.605/98, e art. 29 do Código penal, é que a 
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doutrina foi concluindo pela necessidade de responsabilização simultânea de ao menos uma 

pessoa física que tenha diretamente participado do ato lesivo ao meio ambiente. 

Os crimes ambientais podem ser praticados por pessoas físicas, por pessoas jurídicas 

ou ainda por pessoas físicas dentro de um contexto empresarial. Em relação à prática da 

infração somente pela pessoa física, se aplica, subsidiariamente, o Código Penal. 

(SIRVINSKAS, 2011, p. 82) 

Quando os delitos são praticados fora de um contexto corporativo, o sistema de 

imputação pouco difere do usado pelo Direito Penal, mas, quando se é praticado dentro de 

uma organização empresarial, deve ocorrer uma atenção maior ao se promover a 

responsabilização das pessoas físicas corresponsáveis. (MARCHESAN E STEIGLEDER, 

2013, p. 35-36) 

Nesse contexto, e tendo em vista as grandes discussões doutrinárias acerca da 

possibilidade de responsabilização penal ambiental da pessoa jurídica, o intuito de dirimir os 

conflitos a partir da opção político constitucional e dos conceitos clássicos da teoria do crime, 

foi criada a teoria da dupla imputação: 

 

teoria da dupla imputação: utiliza-se a personalidade e a culpabilidade dos 

representantes das empresas e os interesses da pessoa jurídica e, somados, 

preenchem, de modo satisfatório, todos os elementos do delito. Teremos, na 

apuração e responsabilização penal, concurso necessário entre pessoa física e 

jurídica. (FIORILLO e CONTE, 2012, p. 34)  

 

Assim, a jurisprudência preponderante, quase unânime, aderiu à dupla imputação 

como condição para o recebimento da denúncia e condenação – inclusive, a “falta de 

imputação destes indivíduos nas peças acusatórias vem levando à rejeição de denúncias e ao 

trancamento de ações penais pelos Tribunais” (MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013, p. 36) 

– não aceitando a imputação apenas da pessoa jurídica sem atribuir a responsabilidade 

também à pessoa física: 

 

Teoria da dupla imputação: de qualquer modo, saliente-se que o STJ já 

admitiu ação penal contra pessoa jurídica (REsp 564.960, J. 02.06.2005). E é 

certo que forte doutrina entende que a lei ambiental contempla verdadeira 

situação de responsabilidade “penal”. Nesse caso, então, pelo menos se deve 

acolher a teoria da dupla imputação, isto é, o delito jamais pode ser 

imputado exclusivamente à pessoa jurídica. Deve ser imputado à pessoa 

física responsável pelo delito e à pessoa jurídica. E quando não se descobre a 

pessoa física? Impõe-se investigar o fato com maior profundidade. 

Verdadeiro surrealismo consiste em imputar um delito exclusivamente à 

pessoa jurídica, deixando o criminoso (o único e verdadeiro criminoso) 

totalmente impune. (GOMES, 2008, p. 8) 
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Nesse sentido, para a responsabilização da pessoa jurídica, entende-se ser 

imprescindível a existência de uma pessoa física que incorpora a pessoa jurídica e que toma as 

decisões em nome dessa; principalmente porque os elementos objetivos e subjetivos da 

infração penal requerem uma pessoa natural (PRADO, 2011, p. 557). Segundo Marchesan e 

Steigleder (2013, p. 35): 

 

Nada obstante, sempre tendo em conta a necessidade de se imputar a conduta 

criminosa àquele que tem verdadeiramente a responsabilidade, seja a pessoa 

física, seja a pessoa jurídica, e considerando ainda a eventual ocorrência de 

uma multiplicidade de sujeitos ativos (coautoria e participação), temos que a 

melhor solução para os delitos cometidos no âmbito de uma pessoa jurídica é 

o sistema de dupla imputação, sistema seguido pelo legislador na 

formulação dos arts. 2º e 3º da Lei 9.605/98. (MARCHESAN e 

STEIGLEDER, 2013, p. 35) 

 

Esse sistema é baseado na teoria francesa de responsabilidade reflexa ou por ricochete, 

trazida pelo Código Penal Francês, também chamada responsabilidade indireta ou dupla 

imputação, que configura uma alternativa para a aceitação da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, dentro da tão buscada Teoria da Responsabilidade Social, que tem por 

objetivo envolver a culpabilidade no âmbito do juízo de reprovação social e criminal: 

 

Responsabilidade por ricochete ou indireta ou mediata: a responsabilidade 

da pessoa jurídica, destarte, é indireta ou mediata ou por ricochete, porque o 

principal responsável pelo delito é uma pessoa física. A pessoa jurídica 

responde pelo fato de modo indireto. (GOMES, 2008, p. 8) 

 

Significa que a pessoa jurídica não pode ser condenada, sem a responsabilidade penal 

ser atribuída também à pessoa física, e sem estar condicionada à prática de uma conduta 

punível capaz de ser reprovada a uma pessoa natural, configurando, assim, uma 

responsabilidade subsidiária (PRADO e DOTTI, 2013, p. 149): 

 

Desse caráter subsequente ou de empréstimo resulta importante 

consequência: a infração penal imputada a uma pessoa jurídica será quase 

sempre igualmente imputável a uma pessoa física. Isso quer dizer: a 

responsabilidade da primeira pressupõe a da segunda. É exatamente essa 

simbiose entre pessoa física e jurídica que legítima o empréstimo de 

criminalidade. (PRADO e DOTTI, 2013, p. 148-149) 

 

De início, a teoria da dupla imputação foi incorporada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, cujo precedente histórico, REsp nº 564960/SC, da 5ª Turma, de relatoria do Ministro 
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Gilson Dipp, seguiu o entendimento de que a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada 

quando houver a intervenção de uma pessoa física, que atua em seu nome e benefício: 

 

CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA 

JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO ENTE COLETIVO. 

POSSIBILIDADE.PREVISÃO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA 

POR LEI FEDERAL.OPÇÃO POLÍTICA DO LEGISLADOR. FORMA 

DEPREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE.CAPACIDADE DE 

AÇÃO. EXISTÊNCIA JURÍDICA. ATUAÇÃO DOS 

ADMINISTRADORES EM NOME E PROVEITO DA PESSOA 

JURÍDICA. CULPABILIDADE COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

CO-RESPONSABILIDADE. PENAS ADAPTADAS À NATUREZA 

JURÍDICA DO ENTE COLETIVO. RECURSO PROVIDO. [...] VII. A 

pessoa jurídica só pode ser responsabilizada quando houver intervenção de 

uma pessoa física, que atua em nome e em benefício do ente moral. VIII. 

"De qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser beneficiária direta ou 

indiretamente pela conduta praticada por decisão do seu representante legal 

ou contratual ou de seu órgão colegiado. [...] (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça, REsp 564960/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

13/06/2005)  

 

O que se constata da referida ementa, é que ela sempre busca relacionar a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica à uma deliberação prévia de pessoas físicas que 

possuem poder de gestão do ente coletivo, e que buscam beneficiá-la por meio de sua decisão, 

resultando em um dano ambiental. 

O mesmo posicionamento foi adotado em outros julgados, segundo o qual os crimes 

ambientais, praticados por pessoas jurídicas, configuram crimes em concurso necessário com 

as pessoas físicas, conforme demonstrado pela seguinte ementa: 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIZAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DA PESSOA 

NATURAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ARTIGOS 619 E 620 DO 

CPP. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE MOSTRAAMBÍGUA, 

OBSCURA, CONTRADITÓRIA OU OMISSA. EMBARGOS 

REJEITADOS.1. A jurisprudência deste Sodalício é no sentido de ser 

possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais 

desde que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa natural que 

atua em seu nome ou em seu benefício. [...] (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça – Edcl no REsp 865864/PR. Rel. Min. Adilson Vieira Macabu. 5ª T. 

j. 20/10/2011v. u., DJe 01/02/2012). 

 

Nos termos desse julgado, caso a denúncia seja considerada inepta quanto à pessoa 

física, a ação penal não poderá prosseguir em desfavor da pessoa jurídica, tese essa que, 

segundo Costa (2012, p. 65), sustenta-se a partir do “entendimento de não ser concebível a 
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responsabilização de um ente fictício sem se levar em consideração a atuação da pessoa física, 

que age com elemento subjetivo próprio”. 

Entretanto, alguns doutrinadores questionaram esse posicionamento, sob o fundamento 

de que ainda que a lei traga a responsabilização da pessoa física autora, co-autora ou partícipe, 

e mesmo que sejam averiguadas em um mesmo processo penal, as responsabilidades são 

diferentes, podendo ocorrer a absolvição de uma e a condenação da outra. 

Destaca-se, que a CF/88 e a Lei de Crimes Ambientais, em nenhum momento 

condicionam o prosseguimento da persecução penal em face da pessoa jurídica à existência de 

provas inequívocas contra a pessoa física, mas apenas indicam que a responsabilidade desta 

última não será excluída com a responsabilização da pessoa jurídica. (SANTIAGO COSTA, 

2012, p. 68) 

Outrossim, entender que a responsabilidade penal da pessoa jurídica seja aplicada 

ainda que não identificadas as pessoas físicas que concorreram para a conduta antiambiental 

dentro do contexto da empresa, é uma decisão que evitaria a irresponsabilidade de uma e de 

outra, nos casos em que não é possível identificar a conduta das pessoas físicas, porque a 

vontade deles ficou diluída pela vontade da empresa. (MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013 

p. 36) 

 

O que ocorre é que, se por um lado a norma aponta para a responsabilidade 

do ente coletivo, que poderia coibir esse modelo organizacional defeituoso e 

negligente com a proteção ambiental, por outro a mesma norma, criando a 

necessidade de concurso de agentes com pessoas físicas responsáveis pela 

“decisão” que levou à prática antiambiental (decisão esta nem sempre 

identificável, como ressaltado), levou a uma volta ao modelo da 

responsabilidade individual, na figura do dirigente. (MARCHESAN e 

STEIGLEDER, 2013, p. 37) 

 

Ressalta-se, ainda, que a previsão legal não exige o concurso, apenas traz a 

possibilidade, posto que a responsabilidade da pessoa jurídica não interfere na 

responsabilidade da pessoa física, pois a lei apresenta sistemas paralelos de responsabilização. 

Para Costa (2015, p. 5), a teoria da dupla imputação, ao levar a persecução penal das 

pessoas jurídicas somente quando houver, concomitantemente, a descrição e imputação de 

uma conduta praticada por pessoa física, limita a tutela ao meio ambiente e reduz a força 

normativa e a efetividade do dispositivo Constitucional: 

 

não se pode exigir, para a aplicação das proposições normativas previstas no 

art. 225, caput e § 3.º, a concreta identificação e imputação de 

responsabilidade também à pessoa física, sob pena de indevida restrição aos 
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efeitos do mandado de criminalização contido no preceito constitucional, 

fazendo prosperar a impunidade do ente moral, especialmente diante da 

dificuldade de individualização das responsabilidades nas corporações 

complexas. (...) Assim, condicionar a procedência da ação penal – ou até 

mesmo o recebimento da denúncia – à atribuição de responsabilidade penal à 

pessoa física, implica em desconsiderar os postulados da força normativa, da 

máxima efetividade e da unidade, reduzindo o âmbito de aplicação do art. 

225, caput e § 3.º, da CF/1988. (COSTA, 2015, p. 5-6) 

 

A adoção dessa teoria, segundo Marchesan e Steigleder (2013, p. 37), decorre de “uma 

má interpretação da norma (que, de fato, parece levar para o modelo do concurso necessário) 

e ao conservadorismo dos Tribunais”. Aceitá-la, provoca instabilidade e incerteza na 

aplicação do direito penal ambiental, não sendo cabível uma interpretação da Constituição 

Federal, independentemente do método adotado, que desconsidere os seus preceitos, sob pena 

de afronta à sua força normativa e máxima efetividade. (COSTA, 2015, p. 6) 

Por sua vez, ao se exigir a imputação simultânea da pessoa física, as chances de uma 

responsabilização incompleta, com a ausência de responsabilização da pessoa jurídica são 

grandes, o que não se coaduna com a Carta Magna, assim como a sua interpretação não pode 

jamais alterar a substância normativa, sob pena de realizar, ilegitimamente, uma emenda 

constitucional. (COSTA, 2015, p. 6) 

Ainda que o Direito Penal não tenha estabelecido os critérios de responsabilização da 

pessoa jurídica por crimes ambientais, não é cabível a teoria da dupla imputação, caso o 

objetivo seja impedir que a pessoa coletiva pratique e obtenha vantagens de atividades ilícitas 

contra o meio ambiente. (COSTA, 2015, p. 8) 

A adoção da teoria da dupla imputação configura um empecilho na busca da 

responsabilização das pessoas jurídicas, não se coaduna com o mandamento constitucional e 

com os dispositivos da Lei nº 9.605/98, ainda que o seu estudo sirva para elucidar a 

responsabilização da pessoa jurídica em conjunto com à da pessoa física. 

 

2.3.2 Entendimento Jurisprudencial atual 

 

Em que pese a doutrina e jurisprudência tenham adotado, inicialmente, a teoria da 

dupla imputação, tal entendimento foi revisto, para admitir a desnecessidade de simultânea 

persecução penal da pessoa física. Encampando esse posicionamento, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu, ao adentrar ao tema, no julgamento do RE nº 548181, de relatoria da Ministra 

Rosa Weber, que a persecução concomitante da pessoa física não encontra respaldo na 

Constituição Federal de 1988, cuja ementa segue abaixo: 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME 

AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 

CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À 

PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO 

ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. [...] 3. 

Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da Carta Política a uma concreta 

imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma 

constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de 

ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade 

pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização 

dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do 

bem jurídico ambiental. [...] (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 

548181, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 

06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 

PUBLIC 30-10-2014)  

 

No corpo do acórdão do referido julgado, a relatora Ministra Rosa Weber sustentou 

que a identificação dos agentes internos da empresa, que contribuíram para o crime, não leva 

à necessidade de responsabilização cumulativa: 

 
A identificação o mais aproximada possível dos setores e agentes internos da 

empresa determinantes na produção do fato ilícito [...] não se confunde com 

subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização 

conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Conforme já referi, em 

não raras oportunidades as responsabilidades internas pelo fato estarão 

diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de 

responsabilidade penal individual. Mesmo porque, para as pessoas físicas, 

não há como pretender questionar a permanência do nexo de causalidade, 

nos moldes em que consagrado pela evolução da ciência penal tradicional, 

como condição de imputação de um ilícito penal.  

 

Nos crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas, deve-se atentar que a 

impossibilidade de se constatar a conduta individual dos dirigentes não faz com que a 

empresa seja, obrigatoriamente, isenta penalmente pelos ilícitos praticados, dentro de um 

sistema de responsabilidade penal corporativa. 

É inclusive pela dificuldade em se descobrir a autoria ou participação das pessoas 

naturais, que as pessoas jurídicas passaram a ser responsabilizadas. O melhor posicionamento 

é a denúncia ser dirigida apenas contra a pessoa jurídica, quando não encontrada a pessoa 

física, ou contra todos, para o fim de se observar o dispositivo constitucional e evitar a 

impunidade:  

 

Mais que isso, a bem da verdade, conforme sustenta-se nas razões recursais, 

está condicionando a interpretação e aplicação da norma constitucional do § 

3º do art. 225 da Carta Política a uma concreta identificação e imputação 
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também da pessoa física, restringindo sobremaneira sua eficácia e 

contrariando a intenção expressa do constituinte originário, não apenas a de 

ampliar o alcance das sanções penais, mas sim de evitar a impunidade - ante 

as enormes dificuldades de individualização dos responsáveis internamente 

na corporação-, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 548181, Relator(a):  Min. ROSA 

WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014, p. 17) 

 

A linha adotada anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, ao subordinar a 

responsabilização do ente coletivo à efetiva condenação da pessoa física, considerava que não 

haveria sentido absolver a pessoa física e, ao mesmo tempo, condenar a pessoa jurídica. 

Contudo, tal condicionante vai contra o disposto no art. 225, § 3º da Constituição Federal de 

1988, e Lei nº 9.605/98, que não contêm tal obrigatoriedade. 

O fato é que a organização das grandes empresas, com distribuição complexa de 

atribuições dentro da hierarquia organizacional impossibilita, muitas vezes, identificar e 

imputar os delitos ambientais a um sujeito concreto e, por consequência, punir a pessoa 

jurídica. 

Assim, visando impedir que a pessoa jurídica obtenha lucros e vantagens com a prática 

de ilícitos ambientais no seio de sua organização, e buscando aumentar que a administração 

da pessoa jurídica atue para impedi-los, contribuindo, assim, para a preservação do meio 

ambiente, não assiste mais razão a imputação cumulada com a pessoa física. 

O Superior Tribunal de Justiça, revendo seu entendimento, recentemente decidiu que a 

norma constitucional não impõe obrigatoriamente a dupla imputação, como se vê: 

 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESNECESSIDADE DE 

DUPLA IMPUTAÇÃO EM CRIMES AMBIENTAIS. É possível a 

responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais 

independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que 

agia em seu nome. Conforme orientação da Primeira Turma do STF, “O art. 

225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal 

da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da 

pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma 

constitucional não impõe a necessária dupla imputação” (RE 548.181, 

Primeira Turma, DJe 29/10/2014). [...] Precedentes citados: (STJ, RHC 

53.208-SP, Sexta Turma, DJe 1º/6/2015; HC 248.073-MT, Quinta Turma, 

DJe 10/4/2014; e RHC 40.317-SP, Quinta Turma, DJe 29/10/2013. RMS 

39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015, 

DJe 13/8/2015). 

 

Assim, a denúncia poderá ser dirigida apenas contra a pessoa jurídica, caso não se 

descubra a autoria ou participação das pessoas naturais e, também, poderá ser direcionada 

contra todos, sendo exatamente para isso que as pessoas jurídicas passaram a ser 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RMS39173
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RMS39173
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responsabilizadas. O Ministério Público poderá imputar o crime às pessoas naturais e à pessoa 

jurídica, juntos ou separadamente, dependendo do caso concreto. (FREITAS E FREITAS, 

2012, p. 72) 

Dessa forma, independentemente do sistema de responsabilização adotado, as pessoas 

jurídicas poderão ser penalizadas pela prática de crimes ambientais, assim como as pessoas 

físicas que atuam junto com ela, em conjunto ou não, sendo de suma importância que os 

gestores e responsáveis pelo ente coletivo atuem para impedir a prática das infrações 

ambientais, sob pena de responsabilização. 

É possível concluir, portanto, que tendo a legislação ambiental e a jurisprudência 

nacional absorvido o entendimento quanto à possibilidade de responsabilidade penal 

ambiental da pessoa jurídica, mostra-se de suma importância analisar a responsabilidade 

criminal ambiental das cooperativas agropecuárias e de seus gestores. 

 

2.4 RESPONSABILIDADE CRIMINAL AMBIENTAL DAS COOPERATIVAS 

AGROPECUÁRIAS E DE SEUS GESTORES  

 

As cooperativas, sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica própria, 

pessoas jurídicas de direito privado, contribuem para o desenvolvimento da sociedade como 

um todo, ao propiciar que seus integrantes, em conjunto, trabalhem para alcançar uma melhor 

qualidade de vida, sob os seguintes objetivos: 

 

A cooperativa consiste em associação formada por pessoas físicas, sem fins 

lucrativos, com o objetivo de prestação de serviços aos seus cooperados. Ela 

tem cunho econômico. Representa oportunidade de avanço das preocupações 

individuais para as coletivas e uma busca de soluções que acompanhem esse 

caminho, visando o sócio individual. [...] tem-se que as cooperativas são 

empresas com dupla natureza, albergando, ao mesmo tempo, o lado 

econômico e o social de seus associados. Os cooperados são 

simultaneamente donos e usuários da cooperativa: na qualidade de 

proprietários, administram a empresa e, como usuários, fazem uso dos seus 

serviços. (FETTBACK, 2009, p. 19-21) 

 

No setor agropecuário, em especial, as cooperativas criam condições para o avanço do 

negócio agrícola, ao propiciarem a comercialização de tudo o que é produzido, contribuindo 

para baixar os custos de produção e de transação, e ao possibilitarem o acesso e a adoção de 

tecnologia e assistência técnica, dentre outros. 
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As cooperativas agropecuárias, além de se destacarem internacionalmente, possuem 

um papel muito importante no Brasil e, principalmente, no Estado do Paraná, sendo 

responsáveis por grande parte da economia agrícola do Estado. 

Nos últimos tempos, contudo, enquanto a sociedade vem passando por alterações, o 

meio ambiente vem sofrendo com danos irreversíveis, causados em grande parte pelo grande 

avanço tecnológico, que provoca a utilização em grande escala dos recursos ambientais, e pela 

constante prática de crimes ambientais, na maioria das vezes cometidos por empresas. 

Nesse contexto, as cooperativas agropecuárias, que se utilizam diretamente dos 

recursos naturais, devem se atentar para o risco e impactos de suas atividades, já que eventual 

conduta danosa ao meio ambiente poderá não apenas trazer a responsabilização na esfera 

administrativa, mas, também e, atualmente isso vem acontecendo com maior frequência, na 

esfera criminal. 

O crescente compartilhamento de informações entre órgãos ambientais administrativos 

e o Poder Judiciário, evidencia um aumento de processos criminais ambientais suportados 

pelas cooperativas, o que se comprova inclusive pela jurisprudência anexa ao presente 

trabalho. Com base na Lei nº 9.605/98 e no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, assim 

como na jurisprudência, é seguro afirmar que a pessoa jurídica cooperativa poderá ser punida 

pela prática de crimes ambientais, assim como os seus gestores. 

Qualquer ação praticada pelas cooperativas, ou por seus representantes, que venham a 

causar poluição, danos à fauna e a flora, ao ordenamento urbano e ao patrimônio cultural, toda 

e qualquer conduta que venha a ofender o ambiente, será também devidamente sancionada 

penalmente. A previsão é que essas condutas sejam apuradas e devidamente sancionadas pelo 

poder judiciário, provocando, com isso, um grande aumento na responsabilização criminal das 

cooperativas agropecuárias e seus gestores. 

Trata-se de uma tendência, tendo em vista a grande dificuldade dos órgãos 

administrativos ambientais para fiscalizar e punir a prática dessas infrações, o fato de a pessoa 

jurídica ser normalmente beneficiária direta ou indiretamente pela conduta praticada por 

decisão do seu representante legal, e as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa 

concreta. 

Constata-se uma preocupação cada vez mais frequente com a impossibilidade de se 

constatar, nos crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas, a conduta individual dos 

dirigentes, que acabam tornando-se isentos penalmente pelos ilícitos praticados. A 

organização das grandes empresas, com distribuição complexa de atribuições dentro da 
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hierarquia organizacional, impossibilitava, muitas vezes, identificar e imputar os delitos 

ambientais a um sujeito concreto e, por consequência, punir a pessoa jurídica: 

 

As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela 

descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo 

inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma 

pessoa concreta. [...] 4. A identificação dos setores e agentes internos da 

empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser 

buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou 

órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições 

internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse 

ou em benefício da entidade coletiva. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 

RE 548181, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 

06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 

PUBLIC 30-10-2014)  

 

Veja-se, então, que a denúncia poderá ser dirigida não apenas contra a cooperativa 

agropecuária mas, também, poderá ser direcionada contra todos os seus gestores. É inclusive 

pela dificuldade em se descobrir a autoria ou participação das pessoas naturais, que as pessoas 

jurídicas passaram a ser responsabilizadas. 

Nesse sentido, a Lei nº 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, não trouxe apenas tipos 

penais de proteção ao meio ambiente, mas dispõe em seu art. 3º, sem sombra de dúvidas, que 

as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos em 

que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal: 

 

O acolhimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica na Lei 9.605/98 

mostra que houve atualizada percepção do papel das empresas no mundo 

contemporâneo. Nas últimas décadas, a poluição, o desmatamento intensivo, 

a caça e a pesca predatória não são mais praticado em pequena escala. O 

crime ambiental é principalmente cooperativo. (MACHADO, 2004, p.622) 

 

Para Fiorillo e Conte (2012), a responsabilidade penal trazida pela Lei de Crimes 

Ambientais, e que atende à determinação constitucional (art. 225, § 3º, da CF), atinge tanto 

pessoas físicas quanto jurídicas, ampliando a abrangência dos sujeitos ativos para os delitos 

ambientais. 

Percebe-se da referida lei, que a estrutura tradicional da teoria do delito foi preservada, 

havendo apenas uma ampliação da responsabilidade, para alcançar também a pessoa moral. 

Significa dizer, que apesar da discussão acerca da aplicação de pena privativa de liberdade em 

face da pessoa jurídica, essa também poderá ser responsabilizada, ainda que evidentemente 

não possa ser presa, como seus representantes. 
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As tradicionais noções de culpabilidade, tipicidade e ilicitude, e a aplicação da pena de 

prisão se referem apenas à conduta individual da pessoa natural, e só podem ser aplicadas, 

neste caso, em face dos gestores das cooperativas agropecuárias, já que estas últimas como 

pessoas jurídicas, não são capazes de assimilar os possíveis efeitos de uma sanção restritiva de 

liberdade física e, portanto, nunca poderão ser presas como os indivíduos naturais. 

A partir disso, existem entendimentos de que a pessoa jurídica não pode ser condenada 

sem a responsabilidade penal ser atribuída também à pessoa física, condicionada à prática de 

uma conduta punível capaz de ser reprovada a uma pessoa natural, configurando, assim, uma 

responsabilidade subsidiária. (PRADO e DOTTI, 2013, p. 149) 

Entrentato, a responsabilidade da pessoa jurídica não interfere na responsabilidade da 

pessoa física, pois a lei apresenta sistemas paralelos de responsabilização. O fato é que 

independentemente do sistema de imputação adotado pela doutrina e jurisprudência – o da 

dupla imputação ou responsabilização corporativa –praticado o crime ambiental, tanto o 

gestor pessoa física, quanto a cooperativa agropecuária, poderão ser responsabilizados. 

O processamento da cooperativa agropecuária, não apenas pode ocorrer em conjunto 

com a pessoa física responsável pela prática de eventual ato anti-ambiental, como também 

poderá apenas ela ser punida. Os crimes ambientais podem ser praticados por pessoas físicas, 

por pessoas jurídicas ou por pessoas físicas dentro de um contexto empresarial. 

(MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013, p. 35) 

O art. 2º da Lei de Infrações Ambientais, dispõe, em suma, que aquele que concorrer 

para a prática do crime, será responsabilizado, assim como o diretor, o administrador, ou o 

mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de 

impedir a sua prática, quando podia evitá-la. A respeito, eis as seguintes considerações: 

 

Para engajar a responsabilidade da pessoa jurídica, não é necessário que os 

indivíduos estejam formalmente inseridos no contexto da empresa ou com 

ela mantenham relações formais amparadas em algum contrato, por 

exemplo. Basta que, com a aquiescência ou o desleixo de outros indivíduos 

responsáveis pela pessoa jurídica, aqueles ajam por conta dela, sob os 

auspícios dela, ainda que em discrepância do que previsto no estatuto 

(contrato social) e ainda que a ela não resulte qualquer benefício. Encontra-

se essa disciplina no art. 2º da Lei de Infrações Ambientais, bem como no 

anteprojeto de Código Penal do Senado (2012). (MARCHESAN e 

STEIGLEDER, 2013, p. 65) 

  

Já o art. 3º, preceitua que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas “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”. Assim, com esse dispositivo, 



50 
 

temos agora a previsão constitucional e a norma legal prevendo expressamente a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. (FREITAS E FREITAS, 2012, p. 71) 

Observa-se do art. 3º, quanto à autoria, que existe a necessidade de a conduta ser 

praticada por meio de ato decisório, ou seja, por ato de representante legal ou contratual, não 

sendo abarcada pela figura do empregado subalterno ou do preposto, sem poder de decisão. 

(PRADO, 2013, p. 168) 

No âmbito das relações cooperativas, tem-se então que a possibilidade de 

responsabilização pode incidir principalmente em face dos gestores da pessoa jurídica 

cooperativa. A atuação dos cooperados em nome e proveito da cooperativa agropecuária é a 

própria vontade da organização. A co-participação prevê que todos os envolvidos no evento 

delituoso serão responsabilizados na medida se sua culpabilidade. 

Embora a responsabilização criminal das pessoas jurídicas não se vincule, 

necessariamente, à responsabilização das pessoas físicas envolvidas e vice-versa, a 

responsabilidade da pessoa jurídica não exclui, necessariamente, a das pessoas naturais: 

 

Assim, a denúncia poderá ser dirigida apenas contra a pessoa jurídica, caso 

não se descubra a autoria ou participação das pessoas naturais, e poderá, 

também, ser direcionada contra todos. Foi exatamente para isto que elas, as 

pessoas jurídicas, passaram a ser responsabilizadas. Na maioria absoluta dos 

casos, não se descobrira a autoria do delito. Com isto, a punição fundava por 

ser na pessoa de um empregado, de regra o último elo da hierarquia da 

corporação. E, quanto mais poderosa a pessoa jurídica, mais difícil se 

tornava identificar os causadores reais do dano. (FREITAS E FREITAS, 

2012, p. 72) 

 

Portanto, é possível a responsabilidade apenas da pessoa jurídica, apenas das pessoas 

físicas, ou tanto da pessoa jurídica quanto das pessoas físicas, sendo esse o mandamento do 

parágrafo único do art. 3º da Lei de Crimes Ambientais, para o qual “a responsabilidade das 

pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo 

fato”. (MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013, p. 63-64). 

A única exceção ocorre nos crimes próprios, quando não é possível atribuir à pessoa 

jurídica a condição de servidor/funcionário público ou atributos físicos, inerentes apenas às 

pessoas físicas, impedindo que a responsabilidade criminal seja concorrente ou disjuntiva. 

(MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013, p. 64). 

Dessa forma, a cooperativa agropecuária poderá responder na esfera criminal isolada 

ou conjuntamente com seus gestores, a depender do caso concreto. A tendência é não deixar 

de punir a pessoa jurídica por não ter se encontrado a pessoa física efetivamente causadora do 
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crime ambiental. A Lei Ambiental previu para as pessoas jurídicas penas autônomas todas 

adaptadas à sua natureza jurídica. 

Em relação às sanções aplicáveis às pessoas jurídicas, estas estão previstas nos arts. 

21, 22 e 23, podem ser aplicadas isolada, cumulativa ou alternativamente, e consistem, em 

síntese, em: a) multa; b) penas restritivas de direitos: consistente em suspensão das atividades, 

interdição ou proibição de contratar com o Poder Público; e c) prestação de serviços à 

comunidade: custeio de programas, execução de obras, manutenção de espaços públicos e 

contribuições a entidades ambientais ou culturais.  

Quanto à multa, o art. 18 da lei ambiental dispõe que ela poderá, ainda que aplicada no 

valor máximo, ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica 

auferida, e de acordo com o art. 51 do CP, se não for pago, o valor se transformará em 

cobrança através de execução fiscal. 

A interdição temporária de direitos, prevista no art. 10 da referida lei, impõe a 

proibição de contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros 

benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes 

dolosos, e de três anos, no de crimes culposos, previsão bastante eficaz e atemorizante para as 

grandes empresas que desejam negociar com o Estado. 

 

Na esfera criminal, estas medidas surgem como penas independentes das 

sanções administrativas, de modo que poderá ocorrer de uma empresa ter 

sido interditada administrativamente em virtude de um ilícito ambiental que 

também é tipificado como crime, ter se regularizado e, posteriormente, em 

virtude de condenação criminal, ser novamente interditada. (MARCHESAN 

e STEIGLEDER, 2013, p. 123) 

 

O art. 24 ainda prevê a possibilidade de liquidação da pessoa jurídica, constituída ou 

utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir a prática de crime, sendo seu 

patrimônio perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (art. 8º, IV, da Lei n.º 9.605/1998) 

é de grande relevância, por consistir em pagamento de dinheiro à vítima ou à entidade pública 

ou privada com fim social, cujo valor pode ser no mínimo de um ano e no máximo de 360 

salários mínimos, de acordo com o dano ambiental ocorrido, nos termos do princípio da 

proporcionalidade. 

E para impedir eventual ineficácia em relação ao ressarcimento dos prejuízos causados 

ao meio ambiente, o legislador adotou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 
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ao prever no art. 4º, a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica, conforme 

explicações de Ricardo Antonio Andreucci (2009):  

 

[...] objetivando a proteção da autonomia patrimonial da pessoa jurídica [...] 

Protegia-se a pessoa dos sócios, quanto ao seu patrimônio pessoal, tornando-

o intocável, mas gerando, por outro lado, o incentivo à prática de fraudes e 

abusos de toda ordem, lesando terceiros de boa-fé. Visando coibir tais 

abusos, surgiu a teoria da desconsideração da personalidade jurídica [...] a) a 

utilização abusiva da pessoa jurídica, [...] para escapar à obrigação legal ou 

contratual, ou mesmo fraudar terceiros; b) necessidade de se impedir a 

violação de normas de direitos societários; e c) evidência de que [...] a 

pessoa física que age em proveito próprio por meio da pessoa jurídica. 

(ANDREUCCI, 2009, p. 460)  

 

A desconsideração consiste na possibilidade de afastar a personalidade jurídica distinta 

da pessoa moral para responsabilizar os sócios ou administradores, quando a utilizam com o 

objetivo de se eximir das consequências dos danos causados por eles a bem jurídicos 

tutelados. Evidentemente é necessária a configuração do “abuso de direito” para a aplicação 

da teoria da desconsideração à pessoa jurídica, o que é percebido no seguinte julgado: 

 

Na falta do elemento “abuso de direito”, não se constituindo a 

personalização obstáculo ao cumprimento da obrigação de reparação 

ambiental; e nem comprovando-se que os sócios ou administradores têm 

maior poder de solvência que as sociedades, a aplicação da disregard 

doctrine não tem lugar e pode constituir, na última hipótese, obstáculo ao 

cumprimento da obrigação [...] (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – 

Processo n. 200400327854 – Recurso Especial n. 647493 – 2ª Turma – Rel. 

João Otávio de Noronha – DJ 22.10.2007 – RDTJRJ 75/94) 

 

Veja-se que apartir dessas sanções, as cooperativas agropecuárias podem sofrer 

impactos negativos não só em sua situação financeira, mas também à continuidade de suas 

atividades, caso seja declarada a sua liquidação forçada, nos termos do art. 24. As penas 

restritivas de direitos, notadamente a suspensão das atividades, são também um grande 

empecilho em desfavor da cooperativa, assim como a possibilidade de alcance do patrimônio 

pessoal dos cooperados havendo a desconsideração da personalidade jurídica. 

Por sua vez, quanto às penas para a pessoa física, a Lei Ambiental prevê três 

categorias de penas: a) pena privativa de liberdade; b) restritivas de direitos; e c) multa. Para a 

dosagem da pena, o julgador deverá levar em conta a gravidade do fato ambiental, os 

antecedentes e a situação econômica do infrator ambiental. (SIRVINSKAS, 2011, p. 126) 
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Já enquanto os arts. 21, 22 e 23 elencam as penas específicas aplicáveis à pessoa 

jurídica, entende-se, por meio de um critério de exclusão, que o art. 8º da mesma lei, arrola as 

penas restritivas de direitos aplicáveis à pessoa física. (PRADO, 2013, p. 170-171) 

Além das restritivas de direitos já tratadas anteriormente, no art. 8º, inciso V, há 

também a possibilidade de recolhimento domiciliar, que consiste na autodisciplina e senso de 

responsabilidade do condenado, que deverá trabalhar, frequentar curso, e permanecer 

recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua 

moradia habitual. 

Por consequência, também se refere à pessoa natural, o art. 7º, incisos I e II, o qual 

dispõe que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de 

liberdade quando a) o crime for culposo ou aplicada pena privativa de liberdade inferior a 

quatro anos; ou b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição 

seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. 

Dos crimes contra o meio ambiente, há três delitos cujas penas máximas chegam a 

cinco anos (arts. 35, 40 e 54, § 2º), e um com seis anos (art. 69-A), sendo as demais inferiores 

a quatro anos. Havendo maus antecedentes ou reincidência, dificilmente a pessoa se furtará à 

aplicação de uma pena privativa de liberdade e, portanto, os gestores das cooperativas 

poderão, ao final do processo criminal, ser levados à prisão. 

Importante ressaltar que as sanções somente serão aplicadas após o devido 

processamento da ação penal, e que o Ministério Público, como titular da ação, poderá dirigir 

a denúncia contra os gestores e à cooperativa, juntos ou separadamente. 

Independentemente do sistema de imputação a ser adotado, a depender do caso 

concreto, as cooperativas agropecuárias poderão ser penalizadas pela prática de crimes 

ambientais, assim como seus gestores cooperados. E mesmo que sejam averiguadas em um 

mesmo processo penal, as responsabilidades são diferentes, podendo ocorrer a absolvição de 

uma e a condenação da outra. 

Dessa forma, após a análise minuciosa da possibilidade de responsabilização criminal 

ambiental das cooperativas agropecuárias e seus gestores, analisadas as principais penas que 

podem ser aplicadas em caso de eventual condenação, é necessário buscar um modelo de 

gestão para auxiliar os gestores das cooperativas em futura tomada de decisão. 
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2.5 GESTÃO DE RISCOS PARA AS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS E SEUS 

GESTORES 

 

2.5.1 Identificação e avaliação dos riscos 

 

Com o advento das leis protecionistas ao meio ambiente, e a preocupação cada vez 

mais crescente com a prática de crimes ambientais, as organizações e, principalmente, aquelas 

que se utilizam diretamente dos recursos naturais, como é o caso das cooperativas 

agropecuárias, devem conhecer os riscos e os impactos de suas atividades. 

Os gestores das cooperativas agropecuárias devem não apenas buscar planos e 

estratégias para o seu desenvolvimento no mercado, mas também refletir sobre a 

responsabilização criminal, que pode trazer não apenas consequências adversas à sua 

continuidade, como também à liberdade de seus cooperados. 

Para que seja possível um melhor posicionamento a fim de se evitar reflexos danosos 

aos responsáveis, é importante colocar em desenvolvimento uma gestão capaz de evitar a 

prática dos crimes ambientais e, consequentemente, a responsabilização das cooperativas e 

seus gestores. 

A gestão de risco deve primar pelo desenvolvimento de práticas que visem, não só 

aprimorar a utilização dos recursos naturais, reduzir os desperdícios, melhorar o desempenho 

ambiental, mas acima de tudo e, principalmente, impedir a ocorrência de condutas que levem 

às infrações ambientais. 

Neste caso, a gestão de riscos se mostra necessária como instrumento de estratégia 

eficaz, pois contribui sobremaneira para o controle do risco, através da sua identificação, 

avaliação e mensuração, contribuindo, assim, para a sua prevenção ou mitigação: 

 

A exposição ao risco é um dos maiores desafios à sobrevivência das 

organizações. Se a adoção de estratégias corretas é o que define o futuro de 

uma organização, gerenciar adequadamente os riscos a que ela se expõe 

significa possibilitar que a organização tenha um futuro. (PADOVEZE e 

BERTOLUCCI, 2013, p. 131) 

 

Segundo Padoveze e Bertolucci (2013, p. 131), devido às frequentes mudanças que se 

apresentam na forma de risco e incerteza, os gestores das organizações são colocados a tomar 

decisões imediatas e acertadas, o que torna cada vez mais importante um gerenciamento dos 

fatores de risco. As empresas inevitavelmente estão sujeitas a algumas surpresas, por vezes 

desagradáveis, que podem ameaçar a lucratividade da empresa e até mesmo impedir a sua 
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continuidade, e a forma como se lidará com o risco determinará a sobrevivência da 

organização. (DAMODARAN, 2009, p. 334) 

Dentre os diversos fatores de riscos, estão aspectos econômicos, financeiros e até 

mesmo questões inseridas no âmbito legal. Embora nem sempre a origem do risco seja 

financeira, igualmente merece uma gestão importante quando se é constatada a sua existência, 

pois não há dúvida que todos os riscos que envolvem a empresa impactam os seus resultados. 

Muitos autores definem o risco como algo com impacto negativo, considerando como 

oportunidade qualquer fato incerto que possa ter impacto positivo. Dentro do conceito geral 

de risco, pode-se defini-lo como eventos futuros e incertos, que podem influenciar no alcance 

dos objetivos estratégicos, operacionais e financeiros da organização. (PADOVEZE e 

BERTOLUCCI, 2013, p. 180) 

Segundo Padoveze e Bertolucci (2013, p. 135-136), o conceito de risco coerente com a 

proposta de um modelo para o seu gerenciamento, engloba tanto eventos potencialmente 

negativos como positivos, tendo em vista que o que apresenta potencial maléfico para uma 

área, poderá apresentar contornos benéficos para outra. 

Dentre os tipos de riscos considerados com base na empresa dentro do mercado, tem-

se a classificação em dois tipos: a) risco de mercado ou sistemático: afeta todas as empresas 

dentro de um mesmo ambiente sofrem, por exemplo, por aspectos políticos, recessões, etc; b) 

risco não sistemático: afeta cada empresa especificadamente. (PADOVEZE e BERTOLUCCI, 

2013, p. 137) 

Há também o risco do negócio, em que o ramo da atividade e as características 

específicas levam a determinado nível de risco peculiar a outros ramos. É o que ocorre no 

caso das cooperativas agropecuárias, em que a incidência de crimes ambientais pode não ser 

tão constante nas atividades de outras empresas. 

Segundo Padoveze e Bertolucci (2013, p. 193), “para que se possa definir um modelo 

adequado para o gerenciamento do risco é necessário identificar e classificar quais são os 

riscos existentes”. De acordo com Ching (2011, p. 258), para muitas empresas a gestão de 

risco é vista como instrumento para proteger-se de possíveis perdas, para evitar ou mitigar o 

risco: 

 

Visto desta forma, o risco é tratado como uma ameaça. Para autores como 

Buehler e Pritsch (2003), risco é um fato da vida empresarial. Assumir ou 

gerenciar risco é parte do que as empresas devem fazer para criar lucro e 

valor aos acionistas. Para eles, as empresas devem fazer escolhas entre os 

tipos de risco e montante de risco que estão dispostas a tomar. 
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Dentre os diversos modelos de gerenciamento do risco corporativo, propostos por 

Padoveze e Bertolucci (2013, p. 215), entende-se como os mais adequados para compor o 

presente trabalho, as seguintes etapas básicas: 

 

• identificação dos riscos:  

      • identificação dos problemas, definição do contexto; 

• avaliação dos riscos:  

      • avaliação das áreas de risco fundamentais;  

      • medição de probabilidade e impacto;  

      • priorização dos riscos; 

• resposta aos riscos:  

      • determinação dos resultados desejados; 

      • desenvolvimento de opções; 

      • seleção da estratégia; 

      • implementação da estratégia;  

• monitoramento e avaliação. 

 

A integração entre essas diversas etapas para o gerenciamento do risco pode ser 

melhor compreendida na figura a seguir: 

 

                Figura 1 - Integração das atividades para o gerenciamento do risco 

    

Fonte: PADOVEZE E BERTOLUCCI (2013, p. 216).  

       

Sendo assim, identificando-se o risco ao qual a cooperativa está sujeita, avaliando-o 

e/ou medindo-o, e estabelecendo respostas para o risco, consequentemente, se estará 

realizando um eficiente gerenciamento do risco. Cada vez mais os gestores estão 

preocupando-se com o risco, e gerenciá-lo pode trazer grande valor para a empresa. Em 

relação a esse aspecto, acaba ocorrendo uma progressão na gestão do espectro do risco, 

representada na seguinte figura: 
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                  Figura 2 - Etapas na progressão do gerenciamento do risco 

    

Fonte: PADOVEZE e BERTOLUCCI (2013, p. 181).  

 

Para uma melhor tomada de decisão, portanto, os gestores das cooperativas 

agropecuárias devem estar aptos para identificar e administrar o risco, através de uma gestão 

de risco eficiente. A boa mensuração, identificação e avaliação do risco deve possibilitar 

melhores decisões. 

Ao se estabelecer uma estratégia, a empresa busca identificar o máximo de riscos aos 

quais poderá vir a ser exposta, embora possa se afirmar que é praticamente impossível, com as 

limitações humanas e de disponibilidade de informações, que uma empresa tenha sucesso em 

identificar todos os riscos envolvidos em um negócio. (PADOVEZE e BERTOLUCCI, 2013, 

p.  175) 

Segundo Tachizawa (2002), os melhores resultados são aqueles decorrentes de 

decisões com base na harmonia entre os resultados econômicos e financeiros e a questão 

ambiental, principalmente com o aumento dos movimentos mundiais de proteção ao meio 

ambiente e da criminalização de práticas danosas, além da crescente valorização de produtos e 

organizações ecologicamente corretas pelos consumidores. 

Sobre um correto processo de gestão, Braga e Maciel (2003) aduzem que as 

informações prestadas pelas organizações são essenciais para a prevenção dos riscos. Já 

Tachizawa (2002), afirma que a coleta de dados junto às organizações é importante para 

verificar como práticas de gestão podem contribuir para os resultados econômicos e para a 

tomada de decisões por seus gestores, favorecendo a manutenção do negócio no mercado. 
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Assim, para a identificação e avaliação dos riscos, foram coletados dados junto ao 

I.A.P (Instituto Ambiental do Paraná), com o objetivo de determinar as infrações ambientais 

praticadas pelas cooperativas agropecuárias nos últimos anos. A partir da tabulação desses 

dados, e seu enquadramento nos respectivos tipos penais, é possível especificar seu número de 

incidência e impacto. 

Determinado o tipo de risco ao qual estão sujeitas as cooperativas e seus gestores, a 

avaliação e mensuração dos dados coletados com base no seu impacto e probabilidade de 

ocorrência contribuirá para ao final das etapas de gerenciamento, identificar respostas para os 

riscos. Com a nova tendência de responsabilização das pessoas jurídicas, a gestão de riscos 

pode ser tornar um diferencial para a cooperativa agropecuária, servindo de instrumento para 

os seus gestores na tomada de decisão. 

 

2.5.2 Matriz de Risco como instrumento de gestão prática 
 

Uma gestão de risco apta a evitar a prática de crimes ambientais e, consequentemente, 

a responsabilização das pessoas jurídicas cooperativas e seus gestores, só se mostra eficaz 

com o conhecimento real do impacto e da probabilidade de ocorrência dos riscos. Nesse 

sentido, a formatação de uma matriz de risco, tendo por base as informações coletadas junto 

ao I.A.P e devidamente enquadradas nos respectivos tipos penais, contribui para estabelecer a 

probabilidade e impacto do risco. 

A incerteza quanto aos eventos potenciais é avaliada a partir de duas perspectivas – 

probabilidade e impacto, probabilidade representa a possibilidade de um dado evento ocorrer, 

enquanto impacto representa seu efeito (PADOVEZE e BERTOLUCCI, 2013, p. 216). 

Segundo Padoveze e Bertolucci (2013, p. 185), o mapa de riscos ou matriz de risco, é 

considerado um dos melhores instrumentos para uma visão geral do risco e o seu 

gerenciamento. Ele incorpora os riscos identificados e possibilita a sua avaliação. 

Também segundo os autores, para cada risco identificado, deve haver uma avaliação 

do seu possível impacto e correspondente probabilidade de ocorrência, usando parâmetros 

consistentes que deverão possibilitar o desenvolvimento de um mapa de risco priorizado. A 

avaliação do impacto e da probabilidade de cada risco, normalmente é representado da 

seguinte forma: 

 

           Quadro 1 – Avaliação do impacto e da probabilidade de cada risco 

Impacto Probabilidade 
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Alto Alta – provável 

Moderado Moderada – possível 

Baixo Baixa – remota 

            Fonte: Adaptado de Padoveze e Bertolucci, 2013, p. 185. 

 

A avaliação de ocorrência “alta” é descrita como possível de ocorrer várias vezes em 

determinado período; “moderada” como possível de ocorrer menos vezes no mesmo período; 

e “baixa” como probabilidade remota e improvável de ocorrência, no mesmo lapso temporal. 

(PADOVEZE e BERTOLUCCI, 2013, p. 218) 

Para atender a esse propósito, entende-se que a “matriz de risco” ou “mapa de risco” é 

a ferramenta mais indicada, combinando as duas dimensões “impacto” e “probabilidade”, para 

classificar os riscos. Nesse sentido, os autores Padoveze e Bertolucci (2013, p. 219) 

reproduzem o quadro abaixo um exemplo de matriz de risco: 

 

                    Figura 3 – Modelo de Matriz de risco 

                    

   Fonte: PADOVEZE E BERTOLUCCI (2013, p. 219) 
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Nesse contexto, os dados coletados, e o seu enquadramento nos respectivos tipos 

penais, serão informações utilizadas para a formatação da matriz de risco, em que se 

estabelecerá o impacto e a probabilidade de ocorrência do risco. Importante destacar que os 

riscos são inerentes a qualquer operação e que o objetivo deve ser sempre minorá-lo ao 

máximo possível, seja para a manutenção da corporação no mercado, seja, neste caso, para 

evitar a prática de crimes ambientais e evetual condenação na esfera criminal. 

Dessa forma, a matriz de risco será utilizada como instrumento de gestão prática para 

identificar as probabilidades de ocorrência, assim como os impactos advindos com os crimes 

ambientais, tendo em vista a identificação do risco e a sua avaliação, tornando o presente 

trabalho uma ferramenta de gestão prática replicável às cooperativas agropecuárias.   

 

2.5.3 Respostas aos riscos 

 

Posteriormente à identificação, avaliação e mensuração dos riscos aos quais estão 

sujeitas, a última etapa para uma gestão de riscos eficaz consiste na análise de respostas para 

se evitar os riscos. Segundo Damodaran (2009, p. 308) “após termos listado, classificado e 

mensurado a exposição ao risco, a última etapa no processo requer que consideremos as 

escolhas para lidar com cada tipo de risco”, existindo toda uma gama de alternativas quando 

se trata de fazer proteção contra riscos: 

 

É possível tentar reduzir ou eliminar o risco por meio das escolhas de 

investimento e financiamento, por meio de seguros ou pelo uso de 

derivativos. Nem todas as alternativas são exeqüíveis ou econômicas contra 

todos os tipos de risco; nesse sentido, vale a pena fazer uma lista de todas as 

alternativas disponíveis para cada um. (DAMODARAN, 2012, p. 308) 

 

Segundo Ching (2011, p. 264), no gerenciamento para tratar o risco, pode-se 

selecionar evitá-lo, aceitá-lo, reduzi-lo ou dividi-lo, desenvolvendo ações para alinhar os 

riscos. Da mesma forma, Padoveze e Bertolucci (2005, p. 2293-2294) sugerem e explicam as 

seguintes categorias onde podem se enquadrar as respostas aos riscos: 

 

−  Evitar: toma-se ação para eliminar as atividades que permitem a aparição 

do risco. Pode envolver a desistência de uma linha de produtos, da expansão 

para um novo mercado, ou a venda de uma divisão; 

− reduzir: toma-se ação para reduzir probabilidade e ocorrência ou impacto 

do risco, ou ambos; 

− compartilhar: toma-se ação para reduzir probabilidade de ocorrência ou 

impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco. 
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Algumas técnicas dessa categoria incluem a compra de seguros, pooling de 

riscos, transações de hedging, ou outsourcing de uma atividade; 

− aceitar: consiste em não se tomar nenhuma ação para reduzir probabilidade 

de ocorrência ou impacto. 

 

Assim, para o gerenciamento dos riscos, após a sua identificação, avaliação e 

mensuração, a etapa seguinte diz respeito a encontrar respostas para sua contenção, que 

envolve diversas alternativas, dentre as quais pode-se buscar evitá-lo, reduzi-lo, compartilhá-

lo ou aceitá-lo. As hipóteses de respostas aos riscos devem ser bem analisadas, de acordo com 

a organização ao qual se insere, com o objetivo de desenvolver a melhor resposta para a 

tomada de decisão por seus gestores. 

Como as respostas aos riscos serão colocadas em prática depende das características 

da empresa, da forma como os gestores lidam a partir do reconhecimento de determinados 

riscos. Uma empresa pode escolher não preocupar-se tanto com os riscos, ao contrário, outra 

organização pode ter uma visão mais preventiva e buscar o combate aos riscos sempre que 

constatado: 

 

Cada empresa tem a sua cultura, e dentro dessa cultura, cria-se um 

determinado e específico comportamento diante do risco. Algumas empresas 

tendem a ser mais arrojadas, e, normalmente, optam por estruturas mais 

arriscadas (mais custos e despesas fixas). Outras empresas têm uma cultura 

mais conservadora e preferem estrutura com mais custos e despesas 

variáveis, e, portanto, com menor grau de exposição ao risco. (PADOVEZE 

e BERTOLUCCI, 2013, p. 144) 

 

Segundo Damodaran (2009, p. 316), “um número significativo de empresas protege-se 

contra exposição a riscos, com grandes variações entre os riscos para os quais se protegem e 

entre as ferramentas que adotam”. Ao analisar e adotar uma resposta, igualmente deve-se 

atentar para a relação custo-benefício, além das possíveis oportunidades que podem ser 

alcançadas ao se lidar com o risco:  

 

Suponhamos que temos uma lista de todos os riscos a que estamos expostos, 

que tenhamos classificado esses riscos e mensurado nossa exposição a cada 

um deles. Uma pergunta-chave fundamental que deveremos responder é: 

contra quais desses riscos queremos nos proteger e quais os que 

repassaremos aos investidores ou que exploraremos em proveito da 

empresa? Para ter a resposta, é preciso considerar os custos e os benefícios 

potenciais da proteção. Na verdade, nos protegeremos contra riscos para os 

quais os benefícios trazidos com a proteção são superiores ao custo. 

(DAMODARAN, 2009, p. 309) 
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Damodaran (2009, p. 321-330) acredita serem controversas as evidências sobre o 

aumento de valor da empresa com as ações de proteção contra riscos. Mas segundo o autor, 

não necessariamente o risco levará a perdas em potencial, pois ele também poderá oferecer 

oportunidades já que “uma visão simples da exploração exitosa do risco diz que devemos 

expandir nossa exposição ao risco com oportunidades ao mesmo tempo em que reduzimos as 

probabilidades de riscos de perda”.  

Já em relação ao benefício, os fatores internos que podem ser avaliados consistem na 

probabilidade de ocorrerem eventos indesejados, a natureza do evento, e o efeito financeiro ou 

potencial que ele possa ter sobre a organização.  

 

A proteção contra riscos tem custos de natureza implícita e explícita que 

podem variar, dependendo do tipo do risco e da ferramenta adotada, e os 

benefícios da medida incluem melhores decisões de investimento, menores 

custos com dificuldades financeiras, economias com tributos e 

demonstrativos financeiros mais informativos. O raciocínio parece simples: 

se os benefícios são maiores do que os custos, então de- vemos nos proteger; 

se forem menores, não. (DAMODARAN, 2009, p. 319) 

 

De acordo com Padoveze e Bertolucci (2013, p. 241), ao se avaliar as opções de 

resposta, é necessário considerar os efeitos sobre a probabilidade e impacto do risco, e ter 

conhecimento que a probabilidade e impacto serão afetados pela resposta de forma distinta, 

sendo que “a resposta potencial à avaliação de probabilidade e impacto pode considerar 

eventos passados e tendências, e possíveis cenários futuros”. 

É primordial que em “qualquer decisão envolvendo a abdicação a uma dada iniciativa 

deve levar em conta o potencial ganho que se poderia obter ao sujeitar-se ao fator de risco em 

questão” (PADOVEZE e BERTOLUCCI, 2013, p. 229). Damodaran (2009, p. 356) ressalta, 

contudo, que “o risco é uma mescla de possibilidades de ganhos e de possibilidades de perdas. 

A boa gestão do risco não diz respeito a buscar ou evitar o risco, mas a manter o correto 

equilíbrio entre as duas escolhas”. 

A identificação, o mais aproximada possível dos fatores determinantes para a 

produção das condutas que ensejam os riscos dentro da empresa deve ser buscado no caso 

concreto, desde os agentes causadores até a os comportamentos indesejados mais praticados 

em desfavor da empresa: 

 

Um item determinante de sucesso tem sido a necessidade de assegurar que 

uma cultura para o risco e seu conhecimento permeiem todos os níveis da 

empresa. Isso significa que ela deve estabelecer claramente seu apetite ao 



63 
 

risco, bem como que processos e sistemas estejam presentes para monitorar 

riscos. (CHING, 2011, p. 261) 

 

Um procedimento que enfatize um sistema de relatórios eficaz, com uma sistemática 

composta por relatórios internos, auditoria interna e relatórios externos, também mostra-se de 

extrema relevância. “Os relatórios de gerenciamento do risco devem ser cuidadosamente 

ajustados às necessidades para os diversos usos da informação sobre riscos de negócios” 

(PADOVEZE e BERTOLUCCI, 2013, p. 243). Pode-se organizar uma estrutura de relatório e 

monitoramento para que seja abrangida inteiramente a resposta ao risco, podendo operá-la 

efetivamente: 

 

Estudo da Marsh/RIMS (2009) aponta que o investimento em gestão de risco 

em 42% das firmas que trabalham com ERM (chamadas de strategic 

companies) será maior em 2009. No estudo da EIU (2007), empresas de 

todos os tamanhos e áreas planejam aumentar investimento na maioria das 

áreas da gestão de risco, a saber: melhoria na qualidade dos dados e 

relatório, fortalecimento dos processos de avaliação de risco, treinamento 

gerencial, desenvolvimento de uma estrutura ou modelo de risco e 

estabelecimento de um comitê de risco e suas responsabilidades. (CHING, p. 

261) 

 

Para Ching (2011, p. 261), existe um consenso emergente de que as decisões adotadas 

para o gerenciamento dos fatores de risco devem estar no foco dos gerentes do negócio, 

porém a implementação das estratégias deve estar descentralizada: 

 

O estudo da Corporate Executive Board (2007) mostra que 48% mantêm 

uma estrutura central e 42% descentralizam por tipo de risco. A figura do 

CRO, ou Chefe de Risco, já é realidade em 38% das empresas na pesquisa 

da EIU e 21% pretendem criar essa função nos próximos três anos. 

Corporate Executive Board mostra resultado similar com 42% delas (na 

figura do diretor, vice-presidente ou chefe de risco).  

 

Por outro lado, não tomar nenhuma ação para reduzir a probabilidade de ocorrência ou 

impacto, aceitando o risco, igualmente se apresenta como uma alternativa a ser considerada. 

“[...] fica claro que a aceitação de um determinado risco, sem a tomada de medidas para sua 

redução ou compartilhamento, está associada à uma visão de custo-benefício, ou seja, será 

que vale à pena, financeiramente, bancar medidas?” (PADOVEZE e BERTOLUCCI, 2013, p. 

238) 

Normalmente, a opção mais fácil é lidar com o risco e, consequentemente, dispender 

uma despesa para isso, embora muitas vezes seja difícil quantificar o custo, quando são 
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utilizados o tempo, esforço, a administração de fatores internos, como o comprometimento 

dos colaboradores que conduzem a gerência e avaliam o risco, dentre outros. Dentre alguns 

dos mecanismos de redução da ocorrência dos fatores de risco propostos por Padoveze e 

Bertolucci (2013, p. 229-230), os seguintes devem ser considerados: 

 

• meio ambiente: 

– programas de segurança ambiental, a fim de reduzir o risco de 

acidentes com consequências sobre o meio ambiente (emissões, vazamento 

de produtos tóxicos etc.); 

– programas e sistemas de segurança patrimonial, como dispositivos 

contra incêndio ou prédios resistentes a terremotos; 

– racionalização do consumo de recursos, buscando evitar a escassez de 

insumos como água, energia elétrica etc.; 

– desenvolvimento de fontes alternativas, procurando precaver-se de 

eventual escassez. Como exemplo, pode-se pensar no uso de energia eólica 

ou solar em lugar da energia elétrica de rede; [...] 

• sociais:  

– programas de responsabilidade social e cidadania corporativa; 

• legais: 

– advocacia preventiva e análise de contratos, buscando antecipar-se a 

eventuais problemas jurídicos, e reduzindo o dispêndio com ações de cunho 

contencioso; 

 

É evidente que um trabalho de monitoramento dos riscos deve ser constante, sempre 

buscando identificá-lo, assim como as condições em que se desenvolvem dentro da empresa, 

para ser possível evitá-lo antes que tragam efeitos prejudiciais para a organização e seus 

representantes.  

Alguns métodos e respostas devem ser adotados para trabalhar com os riscos, devendo 

os gestores das cooperativas agropecuárias se colocarem também na posição de 

administradores com o objetivo de evitar os riscos com a prática de crimes ambientais e a 

responsabilização criminal ambiental. Dentre as alternativas que podem ser observadas, deve-

se levar em consideração a estrutura organizacional da cooperativa, e a forma como isso 

poderá ocorrer. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia tem a função de sistematizar as etapas a serem realizadas em um 

estudo e descreve uma preocupação instrumental de uma pesquisa científica. É um artifício 

para assegurar a confiabilidade e a validade dos resultados da investigação, em que se 

descreve os procedimentos, ferramentas de análise e caminhos utilizados para se alcançar o 

objetivo proposto. (DEMO, 2001) 

O método de pesquisa é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo proposto, auxiliando o cientista no 

caminho a ser seguido. (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 65) 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Segundo Gil (2009, p. 42), tendo em vista que a pesquisa possui a finalidade de 

fornecer respostas aos problemas propostos, é necessário problematizar o tema por meio da 

formulação de um problema. Assim, o pesquisador poderá estabelecer os objetivos da 

pesquisa e prosseguir com as atividades para alcançar as respostas pretendidas. 

A problematização do tema proposto nessa pesquisa decorre da possibilidade de 

condenação na esfera criminal das pessoas jurídicas e físicas pela prática de crimes 

ambientais, estando as cooperativas agropecuárias e seus gestores sujeitos às sanções 

decorrentes dessas condutas, e da necessidade de se buscar estratégias para a proteção das 

cooperativas, visando a melhor tomada de decisão por seus gestores. 

A partir desse contexto, pergunta-se: Tendo em vista a sua importância sócio-

econômica, como as cooperativas agropecuárias e seus gestores podem identificar e 

avaliar/gerenciar a prática de crimes ambientais, evitando-se a responsabilização criminal e 

possibilitando uma melhor tomada de decisão?   

 

3.1.1 Perguntas de Pesquisa 

 

Com o propósito de buscar as respostas para o problema de pesquisa, formulou-se as 

seguintes perguntas a orientar o presente estudo: 

a) Qual a responsabilidade criminal ambiental das pessoas jurídicas e pessoas físicas? 

b) Qual a responsabilidade criminal ambiental das cooperativas agropecuárias e seus 

gestores no âmbito da Lei 9.605/98? 
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c) Como as cooperativas agropecuárias podem identificar a prática de infrações 

ambientais e suas consequências jurídicas?  

d) Como identificar e avaliar os impactos e probabilidade de ocorrência dos crimes 

ambientais? 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa poderá ser classificada de várias formas. Nesse estudo, foram observadas 

as seguintes formas de classificação: quanto à sua natureza, quanto à forma de abordagem do 

problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. 

 

3.2.1 Quanto à natureza 

 

Esse trabalho possui natureza aplicada, na medida em que objetiva gerar 

conhecimentos e estratégias para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas 

específicos, envolvendo verdades e interesses locais. (MATIAS-PEREIRA, 2016, p. 84) 

A finalidade proposta nesse estudo é gerar conhecimento teórico e prático a respeito 

do tema, ao apresentar teoricamente a possibilidade de responsabilização criminal das 

cooperativas agropecuárias e seus gestores, e discutir como o gerenciamento dos riscos pode 

ser aplicado na prática para conhecer e avaliar os riscos com a prática de crimes ambientais.  

 

3.2.2 Quanto à forma de abordagem do problema 

 

Quanto à forma de abordagem do problema, pode-se classificar a pesquisa em 

quantitativa e qualitativa. Na pesquisa quantitativa, tudo pode ser mensurado numericamente, 

enquanto que na qualitativa não há necessidade de métodos e técnicas estatísticas. (MATIAS-

PEREIRA, 2016, p. 84) 

A abordagem do problema se dará de forma qualitativa, a partir de uma análise 

descritiva e interpretativa pelo pesquisador. Os dados foram analisados indutivamente.  

 

3.2.3 Quanto aos objetivos 

 

Segundo explica Gil (2009, p. 49), a delimitação da pesquisa segundo seus objetivos 

pode ocorrer de acordo com a identificação de seus propósitos gerais, e pode ser classificada 

em: exploratória, descritiva e explicativa. 
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O objetivo da presente pesquisa pode ser classificada em descritiva, uma vez 

desenvolvida com o propósito de proporcionar ampla descrição sobre o tema dentro de seu 

contexto, no caso, a respeito da responsabilização criminal das cooperativas agropecuárias 

pela prática de crimes ambientais, buscando proporcionar maior conhecimento sobre o 

assunto e encontrar respostas para o problema.  

Envolve como procedimento a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados, em que 

foram avaliadas as informações obtidas, servindo de base para validar e estimular a 

compreensão do tema, assim como estabelecer a relação desses dados com o fenômeno da 

responsabilização criminal. 

 

3.2.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

 

Para atingir os objetivos propostos nesse trabalho, o procedimento técnico 

metodológico utilizado consistiu na pesquisa documental, bibliográfica, coleta, elaboração, 

análise e interpretação dos dados, fundamentando-se em estudos descritivos.  

 

3.2.4.1 Pesquisa documental 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 157), a pesquisa documental é a fonte de coleta 

de dados restrita a documentos, o que os constitui como fontes primárias, realizadas no 

momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. 

É o que ocorre no caso do presente trabalho, em que a fonte dos dados são documentos 

de arquivos do I.A.P (Instituto Ambiental do Paraná), órgão público de proteção ao meio 

ambiente do Estado do Paraná. As informações constante desses documentos foram colocadas 

no momento em que os fatos ocorreram. 

 

3.2.4.2 Pesquisa bibliográfica 

 

O trabalho também será orientado pela pesquisa bibliográfica, considerada como fonte 

secundária, com a finalidade de apresentar as principais contribuições teóricas sobre o 

problema proposto e analisá-las sob o ponto de vista a constituir um instrumento 

indispensável para a sua solução. 

Foram analisados bibliografias sobre o tema de estudo, desde livros, publicações 

avulsas, até jurisprudência e sites eletrônicos, com o objetivo de se apresentar todo o histórico 
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do problema, o contexto teórico e social ao qual se insere, bem como os principais conceitos, 

autores e ideias. 

 

3.2.4.3 Instrumento de coleta e elaboração dos dados 

 

Para se obter os dados, em atendimento às necessidades específicas dessa pesquisa, foi 

utilizado o instrumento de coleta documental, que consistiu na entrega pelo I.A.P (Instituto 

Ambiental do Paraná), de um documento com as informações sobre as infrações ambientais 

na esfera administrativa envolvendo as cooperativas agropecuárias no Estado do Paraná. 

De posse do material coletado, houve um exame minucioso dos dados, a fim de se 

verificar a possibilidade de sua utilização nessa pesquisa, assim como se verificou a existência 

de informações confusas, distorcidas que pudessem prejudicar o resultado da pesquisa. As 

informações foram categorizadas de forma operacional, e posteriormente tabuladas, com o 

objetivo de oferecer maior facilidade na sua análise e interpretação. 

 

3.2.4.4 Análise e interpretação dos dados 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 150-151), após a coleta dos dados, antes de sua 

análise e interpretação, deve-se elaborá-los e classificá-los de forma sistemática, observando-

se a sua seleção, codificação e tabulação.  

O passo seguinte foi a análise e interpretação dos dados, o que contribuiu no alcance 

das respostas para o problema da presente pesquisa. Analisando os dados, buscou-se 

evidenciar as relações existentes com o tema, no caso, identificar os crimes ambientais 

praticados nos últimos anos pelas cooperativas agropecuárias no Estado do Paraná. 

Através dos dados fornecidos pelo I.A.P, referentes às infrações administrativas 

autuadas pelo órgão nos últimos anos, primeiramente procedeu-se à uma análise do número 

de cooperativas autuadas, a patir de uma contagem sequencial, chegando-se ao total de 31 

cooperativas. Depois, verificou-se a quantidade total de infrações praticadas, chegando a um 

número de 60 infrações, assim como verificou-se que os dados foram levantados em um 

período de 17 anos. 

O próximo passo consistiu em identificar o número de condutas praticadas por cada 

cooperativa. Após, as cooperativas agropecuárias foram separadas tendo por base o município 

de sua localidade. Essa análise também ocorreu com base no número de cooperativas por cada 

municípo. O resultado, contudo, não será colocado no presente estudo, assim como a 
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identificação de cada cooperativa, com o objetivo de não dar publicidade sobre quais 

cooperativas praticaram as infrações e preservar a sua identidade. (situação pontuda como 

obrigatória pelo I.A.P ao fornecer as informações ao pesquisador). 

Tendo em vista o número de infrações praticadas por cada cooperativa e o município 

de sua localização, a próxima etapa consistiu em separar as cooperativas por cada região do 

Estado do Paraná. Com isso, foi possível determinar a quantidade de infrações administrativas 

praticadas em cada região, concluindo que foram 22 infrações na região Norte, 14 na região 

Oeste, 15 na região Leste e 9 na região Sul. 

Tendo em vista o tema do presente trabalho situar-se dentro da esfera criminal, e as 

autuações realizadas pelo I.A.P serem de natureza administrativa, na próxima etapa foi 

realizado o enquadramento das infrações administrativas junto aos tipos penais da Lei nº 

9.605/98. 

Para tanto, o pesquisador separou em uma coluna a descrição realizada pelo órgão 

ambiental de todas as 60 condutas praticadas. Na segunda coluna, a descrição de cada conduta 

foi analisada com base nos tipos penais na Lei nº 9.605/98. Assim, ao verificar-se o tipo penal 

mais adequado para a conduta descrita, chegou-se ao respectivo crime ambiental.  

Tendo em vista que cada descrição representa uma conduta diferente, de acordo com o 

caso concreto, foi necessário analisá-las separadamente, pois nem todas as condutas poderiam 

se encaixar em um mesmo crime. Nessa etapa, o pesquisador assumiu a função de um 

Promotor de Justiça, ao realizar a subsunção do fato à norma, ou seja, ao identificar o crime 

ambiental mais adequado à conduta descrita pelo I.A.P.  

Nesse sentido, visando buscar maior legitimidade para a pesquisa, esse pesquisador 

buscou validar externamente os resultados obtidos. Com o objetivo de validar o 

enquadramento realizado, ou sugerir um novo mais adequado à situação descrita, o 

Procurador de Justiça do Estado do Paraná, Sr. Paulo José Kessler, gentilmente se dispôs a 

analisar o trabalho feito pelo pesquisador. Após a análise de todas as informações, a 

conclusão foi pela desnecessidade de alteração do enquadramento proposto, entendendo-se 

que todas as condutas descritas foram devidamente enquadradas nos respectivos crimes 

ambientais. 

Assim, para uma melhor análise e interpretação dos dados, tendo em vista que grande 

parte das 60 condutas descritas pelo I.A.P apareceram mais de uma vez ao longo da análise, 

um novo quadro foi elaborado, agora sendo especificadas apenas uma vez a descrição da 

conduta, o tipo penal respectivo e sua pena, assim como o número de vezes em que essas 

condutas apareceram. 
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A partir disso, constatou-se, portanto, as infrações administrativas autuadas pelo I.A.P 

passíveis de serem enquadradas nos respectivos crimes ambientais inseridos na Lei nº 

9.605/98, a sua pena e o número de incidência de cada conduta, informações essas 

devidamente validadas externamente.  

A última etapa da análise e interpretação dos dados consistiu em determinar o número 

de incidência dos crimes ambientais em cada região do Paraná. Tal interpretação ocorreu de 

forma a separar os crimes ambientais praticados nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste, o 

número de incidência de cada crime em cada município, assim como o ano da infração.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos com a coleta, análise e 

interpretação dos dados referentes às infrações administrativas autuadas pelo I.A.P, no qual 

será realizado o enquadramento dessas condutas em seus respectivos crimes ambientais, 

demonstrados também por cada região do Estado do Paraná.  

 

4.1 ENQUADRAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram enquadrados com o objetivo de proporcionar melhor compreensão e 

interpretação. Na primeita coluna, foram descritas as condutas autuadas administrativamente 

pelo I.A.P, na segunda coluna, enquadrou-se as condutas nos respectivos tipos penais da Lei 

nº 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais, na terceira coluna, foram especificadas as sanções 

cominadas para cada crime, após, tem-se a validação externa realizada pelo Procurador de 

Justiça, Sr. Paulo José Kessler. Por último, foram especificados o número de ocorrência 

dessas condutas. 

 

4.1.1 Enquadramento criminal das Infrações Administrativas praticadas pelas 

Cooperativas Agropecuárias no Estado do Paraná: 

 

Quadro 2 – Enquadramento criminal 

 

 

DESCRIÇÃO 

I.A.P 

 

 

TIPOS PENAIS DA 

LEI Nº 9.605/98 

 

 

PENA 

 

 

VALIDAÇÃO 

EXTERNA REALIZADA 

PELO PROCURADOR 

DE JUSTIÇA, SR. 

PAULO JOSÉ KESSLER 

 

 

 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

 

 

 

Destruir ou 

danificar floresta 

considerada de 

preservação 

permanente, 

mesmo que em 

formação ou utili.. 

 

Art. 38. Destruir ou 

danificar floresta 

considerada de 

preservação 

permanente, mesmo 

que em formação, ou 

utilizá-la com 

infringência das 

normas de proteção: 

 

 

 

Pena - detenção, 

de um a três anos, 

ou multa, ou 

ambas as penas 

cumulativamente. 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

 

14 vezes. 

 

Provocar incêndio 

em mata ou 

floresta: Multa de 

R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), 

por hectare ou f.. 

 

 

 

Art. 41. Provocar 

incêndio em mata ou 

floresta: 

 

Pena - reclusão, 

de dois a quatro 

anos, e multa. 

 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

 

1 vez. 
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Receber ou 

adquirir, para fins 

comerciais ou 

industriais, 

madeira, lenha, 

carvão e outros 

produtos de.. 

 

Art. 46. Receber ou 

adquirir, para fins 

comerciais ou 

industriais, madeira, 

lenha, carvão e outros 

produtos de origem 

vegetal, sem exigir a 

exibição de licença do 

vendedor, outorgada 

pela autoridade 

competente, e sem 

munir-se da via que 

deverá acompanhar o 

produto até final 

beneficiamento: 

 

 

 

 

Pena - detenção, 

de seis meses a 

um ano, e multa. 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

 

11 vezes. 

 

 

Impedir ou 

dificultar a 

regeneração 

natural de florestas 

ou demais formas 

de vegetação: 

Multa de R$ 30,00 

 

 

Art. 48. Impedir ou 

dificultar a regeneração 

natural de florestas e 

demais formas de 

vegetação: 

 

 

 

Pena - detenção, 

de seis meses a 

um ano, e multa. 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

 

 

1 vez. 

 

 

 

Destruir, danificar, 

lesar ou maltratar, 

por qualquer modo 

ou meio, plantas de 

ornamentação de 

lograd... 

 

Art. 49. Destruir, 

danificar, lesar ou 

maltratar, por qualquer 

modo ou meio, plantas 

de ornamentação de 

logradouros públicos 

ou em propriedade 

privada alheia: 

 

 

 

 

 

Pena - detenção, 

de três meses a 

um ano, ou multa, 

ou ambas as penas 

cumulativamente. 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

1 vez. 

 

 

Destruir ou 

danificar florestas 

nativas ou 

plantadas ou 

vegetação fixadora 

de dunas, protetora 

de man... 

 

Art. 50. Destruir ou 

danificar florestas 

nativas ou plantadas ou 

vegetação fixadora de 

dunas, protetora de 

mangues, objeto de 

especial preservação: 

 

 

 

 

Pena - detenção, 

de três meses a 

um ano, e multa. 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

4 vezes. 

 

 

Explorar área de 

reserva legal, 

florestas e 

formação 

sucessoras de 

origem nativa, 

tanto de domínio 

pú... 

 

Art. 50-A. Desmatar, 

explorar 

economicamente ou 

degradar floresta, 

plantada ou nativa, em 

terras de domínio 

público ou devolutas, 

sem autorização do 
órgão competente:    

 

 

 

 

Pena - reclusão de 

2 (dois) a 4 

(quatro) anos e 

multa. 

 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

7 vezes. 

 

Causar poluição de 

qualquer natureza 

em níveis tais que 

 

Art. 54. Causar 

 

 

 

Pena - reclusão, 
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resultem ou 

possam resultar em 

danos à saúde 

poluição de qualquer 

natureza em níveis tais 

que resultem ou 

possam resultar em 

danos à saúde humana, 

ou que provoquem a 

mortandade de animais 

ou a destruição 
significativa da flora: 

 

de um a quatro 

anos, e multa. 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

6 vezes. 

 

Lançamento de 

resíduos líquidos e 

sólidos de processo 

industrial (águas 

de lavagem de 

cana) no ribe...  

 

Art. 54, inciso V. 

Causar poluição de 

qualquer natureza em 

níveis tais que resultem 

ou possam resultar em 

danos à saúde humana, 

ou que provoquem a 

mortandade de animais 

ou a destruição 

significativa da flora: 

 

V - ocorrer por 

lançamento de 

resíduos sólidos, 

líquidos ou gasosos, 

ou detritos, óleos ou 

substâncias oleosas, 

em desacordo com as 

exigências 

estabelecidas em leis 

ou regulamentos: 
 

 

 

 

Pena - reclusão, 

de um a cinco 

anos. 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

2 vez. 

 

 

Produzir, 

processar, embalar, 

importar, exportar, 

comercializar, 

fornecer, 

transportar, 

armazenar, gu... 

 

Art. 56. Produzir, 

processar, embalar, 

importar, exportar, 

comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, 

guardar, ter em 

depósito ou usar 

produto ou substância 

tóxica, perigosa ou 

nociva à saúde humana 

ou ao meio ambiente, 

em desacordo com as 

exigências 

estabelecidas em leis 

ou nos seus 

regulamentos: 

 

 

 

 

 

Pena - reclusão, 

de um a quatro 

anos, e multa. 

 

(  X  ) Valida. 

(        ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

1 vez. 

 

 

Disposição de 

resíduos perigosos 

(B.H.C) a céu 

aberto em um 

reflorestamento de 

eucalipto, a 70 

metros...  

 

Art. 56. Inciso II. 

Produzir, processar, 

embalar, importar, 

exportar, comercializar, 

fornecer, transportar, 

armazenar, guardar, ter 

em depósito ou usar 

produto ou substância 

tóxica, perigosa ou 

nociva à saúde humana 

ou ao meio ambiente, 

em desacordo com as 

exigências 

 

 

 

Pena - reclusão, 

de um a quatro 

anos, e multa. 

 

(  X  ) Valida. 

(      ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

1 vez. 
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estabelecidas em leis 

ou nos seus 

regulamentos: 

 

II - manipula, 

acondiciona, 

armazena, coleta, 

transporta, reutiliza, 

recicla ou dá 

destinação final a 

resíduos perigosos de 

forma diversa da 

estabelecida em lei ou 

regulamento 

 
 

 

 

Construir, 

reformar, ampliar, 

instalar ou fazer 

funcionar, em 

qualquer parte do 

território nacional, 

... 

 

Art. 60. Construir, 

reformar, ampliar, 

instalar ou fazer 

funcionar, em qualquer 

parte do território 

nacional, 

estabelecimentos, obras 

ou serviços 

potencialmente 

poluidores, sem licença 

ou autorização dos 

órgãos ambientais 

competentes, ou 

contrariando as normas 

legais e regulamentares 

pertinentes: 

 

 

 

 

Pena - detenção, 

de um a seis 

meses, ou multa, 

ou ambas as penas 

cumulativamente. 

 

(  X  ) Valida. 

  (        ) Não valida. 

Enquadramento sugerido: 

 

 

11 vezes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016-2017) 

 

Dentre as 60 infrações autuadas, foram identificadas 12 condutas, praticadas mais de 

uma vez pelas cooperativas agropecuárias. Portanto, embora tenham sido identificadas 60 

infrações, a maior parte foram condutas repetidas. Assim, objetivando uma melhor análise, no 

quadro acima foram inseridas apenas uma vez cada conduta identificada, e o seu respectivo 

número de ocorrência na última coluna. 

Para cada infração administrativa, portanto, foi possível identificar um crime 

ambiental próprio à conduta descrita, sendo que para se determinar qual o crime adequado à 

situação, o pesquisador assumiu o trabalho de um Promotor de Justiça, ao realizar a 

subsunção do fato à respectiva norma incriminadora, o que foi prontamente validado 

externamente pelo Procurador de Justiça, Sr. Paulo José Kessler. 

 

4.1.2 Identificação dos tipos penais e número de incidência no total  

 

A partir dos dados coletados junto ao I.A.P e o seu enquadramento criminal, constata-

se que todas as 60 infrações administrativas praticadas pelas cooperativas no Estado do 
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Paraná estão inseridas na Lei nº 9.605/98. Todas as condutas descritas configuram 

determinados crimes ambientais. 

Dentre os crimes ambientais, verificou-se a prática das condutas previstas nos 

seguintes artigos: 38, 41, 46, 48, 49, 50, 50-A, 54 caput, 54 inciso V, 56 caput, 56 inciso II, e 

art. 60. A conduta prevista no art. 38 foi a mais praticada com 14 infrações, ficando os artigos 

46 e 60 em segundo lugar, com 11 condutas praticadas cada. Alguns crimes, portanto, tiveram 

maior número de incidência, o que se observa pela tabela abaixo, que também apresenta a 

pena aplicada para cada tipo penal: 

 

Quadro 3 – Tipos penais e número de incidência das condutas passíveis de serem enquadradas 

como crimes ambientais 
 

TIPO PENAL 

 

 

PENA 

 

INCIDÊNCIA 

Art. 38 Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou 

ambas as penas cumulativamente. 

 

14 

Art. 46 Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

 
11 

Art. 60 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou 

ambas as penas cumulativamente. 

 

11 

Art. 54 

 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  6 

Art. 50-A Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 

multa. 
7 

Art. 50 Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 
4 

Art. 54, inciso V 

 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 2 

Art. 56 

 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 1 

Art. 56, inciso II 

 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 1 

Art. 41 

 

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 1 

Art. 48 Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

 
1 

Art. 49 Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, 

ou ambas as penas cumulativamente. 
1 

  TOTAL: 60 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Das 60 infrações administrativas, verifica-se que todas as condutas constatadas são 

passíveis de serem enquadradas em crimes ambientais, os quais possuem penas que variam de 

seis meses de detenção a cinco anos de reclusão, com a possibilidade de aplicação de multa. 

Dessa forma, constata-se que um dos objetivos da presente pesquisa foi alcançado, 

com a identificação das condutas passíveis de serem enquadradas nos crimes ambientais, de 
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acordo com as infrações praticadas nos últimos anos pelas cooperativas agropecuárias no 

Estado do Paraná.  

 

4.1.3 Abordagem dos dados por cada região do Paraná: 

 

Segundo os dados coletados junto ao I.A.P, foram autuadas 60 infrações, para um total 

de 31 cooperativas, sendo 22 infrações ao Norte, 9 ao Sul, 15 ao Leste, e 14 ao Oeste, em um 

período de 17 anos. De acordo com esses dados e tendo em vista que todas as infrações foram 

enquadradas em crimes ambientais, os tipos penais também devem ser abordados por cada 

região do Paraná. 

No quadro abaixo, é possível identificar as condutas passíveis de serem enquadradas 

como crimes ambientais praticadas pelas cooperativas agropecuárias na região Norte, Sul, 

Leste e Oeste, de acordo com o número de cooperativas de cada região, e o número de 

incidência de cada crime ambiental. 

 

Quadro 4 – Condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais por região do 

Estado do Paraná 
 

CRIME 

AMBIENTAL 

 

 

COOPERATIVAS 

NORTE 

 

COOPERATIVAS 

SUL 

 

COOPERATIVAS 

LESTE 

 

COOPERATIVAS 

OESTE 

Art. 38  10 2 1 1 

Art. 41  1 0 0 0 

Art. 46  2 1 6 2 

Art. 48  0 1 0 0 

Art. 49  0 0 0 1 

Art. 50  2 1 1 0 

Art. 50-A  3 1 3 0 

Art. 54 2 1 0 3 

Art. 54, V 1 1 0 0 

Art. 56  0 0 0 1 

Art. 56, II 1 0 0 0 

Art. 60  0 1 4 6 

TOTAL: 22 9 15 14 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

As cooperativas da região Norte foram as que mais praticaram condutas passíveis de 

serem enquadradas como crimes ambientais, com 22 condutas, enquanto que as cooperativas 

da região Sul praticaram menos condutas passíveis de serem enquadradas como crimes 

ambientais, com 9 condutas.  
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Ao total chegou-se ao número de 60 condutas antiambientais praticadas por todas as 

cooperativas analisadas, mesmo número de infrações administrativas autuadas pelo I.A.P. Os 

artigos 38, 46 e 60 tiveram maior incidência, com 14 e 11 condutas respectivamente, o que 

pode ser melhor observado pelo gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais por 

região do Estado do Paraná 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Esses dados servem não apenas para identificar os crimes ambientais, mas também 

para evidenciar que essas condutas são realizadas em todas as regiões do Estado do Paraná, e 

sugerem a importância de se colocar em prática medidas para evitá-las, caso contrário, seus 

responsáveis poderão sofrer as consequências criminais pelos atos.  

Dessa forma, os gestores das cooperativas devem buscar mecanismos para conhecer 

os riscos aos quais estão expostas as cooperativas agropecuárias com a assunção de atividades 

antiambientais, e buscar soluções aptas a evitar a condenação ambiental na esfera criminal.  
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5. GESTÃO DE RISCOS  

 

A partir da análise dos dados, em que foram identificadas as condutas passiveis de 

serem enquadradas como crimes ambientais praticados pelas cooperativas agropecuárias no 

Estado do Paraná, nessa seção os riscos com a prática dos crimes ambientais serão avaliados, 

visando ajudar os gestores das cooperativas na melhor tomada de decisão. 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

  

De acordo com os dados coletados nessa pesquisa, anteriormente enquadrados e 

analisados, todas as infrações autuadas pelo I.A.P foram enquadradas nos tipos penais da Lei 

nº 9.605/98. Como visto, foram constatados 60, em tese, crimes ambientais, para um total de 

31 cooperativas, em um período de 17 anos. 

Significa, portanto, que os tipos de riscos aos quais estão sujeitas as cooperativas 

agropecuárias e seus gestores são de natureza legal, na esfera criminal, mais precisamente no 

âmbito da Lei nº 9.605/98. Nesse contexto, a identificação dos fatores está intimamente ligada 

ao número de crimes ambientais praticados conforme os dados observados. 

Considerando-se que cada crime possui a sua respectiva sanção, para se obter uma 

melhor dimensão dos riscos, necessário realizar uma avaliação de suas consequências 

jurídicas. Dessa forma, importante demonstrar qual o impacto que a ocorrência desses fatores 

pode trazer para as cooperativas agropecuárias e seus gestores, levando-se em consideração os 

efeitos de eventual condenação e as penas já anteriormente analisadas. 

Em um primeiro momento, é importante destacar que todos os crimes tipificados na 

Lei nº 9.605/98 são de ação penal pública incondicionada (art. 26), o que significa dizer que 

cabe somente ao Ministério Público propor a ação penal, nos termos do art. 129, inciso I, da 

Constituição Federal, observados determinados procedimentos: 

  

Os procedimentos são aqueles previstos no Código de Processo Penal, ou 

seja, se a pena privativa de liberdade for igual ou superior a quatro anos, 

independentemente de se tratar de pena de detenção ou reclusão, o rito será o 

ordinário (arts. 394, § 1o, I, 400 a 405 do CPP); se inferior a quatro anos, o 

rito será o sumário (arts. 394, § 1o, II, 531 a 536 do CPP). No procedimento 

ordinário ou sumário, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, não sendo 

caso de rejeitá-la liminarmente (art. 395 do CPP), o magistrado recebê-la-á e 

ordenará a citação do acusado para respondê-la, por escrito, dentro do prazo 

de dez dias (arts. 396 e 396-A do CPP). (SIRVINSKAS, 2015, p. 898) 
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Por sua vez, a maior parte dos crimes ambientais são considerados de menor potencial 

ofensivo, regulados pela Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), ao qual considera em 

seu art. 61, como infrações penais de menor potencial ofensivo, “as contravenções penais e os 

crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com 

multa”. 

Dessa forma, sendo o crime julgado pelo procedimento dos Juizados Especiais, será 

possível ser aplicado em favor do réu, o benefício da transação penal, previsto no art. 76 da 

Lei nº 9.099/95, em que o Ministério Público, o infrator e sua defesa discutem qual a melhor 

medida a ser aplicada ao caso em espécie. 

Para ser possível a transação penal, no entanto, devem ser observados os requisitos do 

art. 76, § 2º do mesmo diploma legal, não se admitindo a proposta se ficar comprovado: a) ter 

sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por 

sentença definitiva; b) ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, 

pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; c) não indicarem os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 

Além disso, deve ser averiguada a efetiva composição do dano ambiental, de acordo 

com o art. 27 da Lei nº 9.605/98, que assim determina que a proposta prevista no art. 76 da 

Lei nº 9.099/95, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição 

do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma Lei, salvo em caso de comprovada 

impossibilidade. 

Por outro lado, é facultado ao agente causador do dano firmar termo de compromisso 

de ajustamento de conduta (TAC), em que não se há confissão de culpabilidade, apenas 

reconhecimento do nexo causal, mantendo-se a independência das esferas de 

responsabilidade. (MARCHESAN e STEIGLEDER, 2013, p. 23) 

Assim, mesmo que se possa falar em transação penal, essa possibilidade não é 

aplicável em todos os casos, pois para ser agraciado com o instituto, os critérios acima 

elencados devem ser preenchidos, caso contrário, o agente infrator será submetido sim a um 

processo criminal. 

Não sendo possível a transação, o Ministério Público poderá denunciar o sujeito 

infrator pelo crime praticado, dando início à ação criminal, que poderá resultar, não apenas 

em incômodo às partes envolvidas, mas também em condenação às penas aplicáveis à pessoa 

física e jurídica já mencionados anteriormente (vide tópico “responsabilidade criminal 

ambiental das cooperativas agropecuárias e de seus gestores”). 
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De igual modo, é admissível a aplicação da suspensão condicional do processo, 

prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, por dois a quatro anos, aos crimes cuja pena mínima 

cominada for igual ou inferior a um ano, mas desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, ficando sujeito, ainda, ao período 

prova, sob as seguintes condições: 

a) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; b) proibição de frequentar 

determinados lugares; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

Juiz; d) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar 

suas atividades. O juiz poderá fixar outras determinações desde que adequadas à situação 

pessoal do acusado. 

Não sendo esse o caso, é possível também a aplicação da suspensão condicional da 

pena, mas, apenas nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três 

anos (art. 16). (SIRVINSKAS, 2015, p. 903) 

Dessa forma, tendo em vista a possibilidade de aplicação dessas condições, esse 

pesquisador atribuiu impacto baixo aos crimes de menor potencial ofensivo, principalmente 

em virtude do caráter despenalizador da Lei dos Juizados Especiais, e o seu objetivo de tornar 

a justiça criminal mais célere. 

Os crimes avaliados com impacto baixo, portanto, são àqueles previstos nos artigos 

46, 48, 49, 50, 54, caput, 60, condutas consideradas de menor potencial ofensivo, reguladas 

pela Lei dos Juizados Especiais, em que se admite a transação penal, a suspensão condicional 

do processo e a suspensão da pena. 

Nem todos os crimes, contudo, poderão ser enquadrados nessa categoria, a exemplo do 

art. 38, cuja pena é de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, e que 

consistiu, inclusive, em uma das condutas mais praticadas pelas cooperativas agropecuárias 

com número de incidência de 14 infrações. 

De igual modo, os artigos 41, 56 caput e 54, inciso V, não permitem, em sua 

modalidade dolosa, a realização da transação penal, assim como a suspensão condicional do 

processo somente é cabível apenas em relação aos crimes praticados culposamente, pois a 

pena mínima cominada não é superior a um ano (art. 89 da Lei nº 9.099/95). 

Dessa forma, esse pesquisador atribuiu impacto alto aos crimes cujas penas são 

maiores, não considerados de menor potencial ofensivo, como é o caso dos artigos 41, 50-A e 

art. 54, inciso V, os dois primeiros com penas mínima de 2 e máxima de 4 anos, e o terceiro 

com pena mínima de 1 e máxima de 5 anos. 
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Por sua vez, atribuiu-se impacto médio/moderado, àqueles delitos com penas 

intermediárias, como é o caso dos artigos 38, 54 e 56 caput, art. 56 inciso II. A atribuição de 

impacto aos crimes pode ser melhor visualizada pela tabela abaixo: 

 

Quadro 5 – Impacto dos crimes ambientais 

 

 

CRIME 

AMBIENTAL 

 

 

IMPACTO 

BAIXO 

 

IMPACTO 

MÉDIO/MODERADO 

 

IMPACTO 

ALTO 

 

 

Art. 38 

 Pena - detenção, de um a três 

anos, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente.  

IMPACTO 

ALTO 

Art. 41   Pena - reclusão, de dois a 

quatro anos, e multa.  

Art. 46 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. 
  

Art. 48 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. 
  

Art. 49 Pena - detenção, de três 

meses a um ano, ou 

multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

  

Art. 50 Pena - detenção, de três 

meses a um ano, e multa. 
  

Art. 50-A   Pena - reclusão de 2 a 4 anos 

e multa.  

Art. 54  Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa  
 

Art. 54, inciso V   Pena - reclusão, de um a 

cinco anos. 

Art. 56 caput  Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa. 

 

Art. 56, inciso II  Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa.  
 

Art. 60  Pena – detenção de um a 

seis meses, ou multa, ou 

ambas as penas 

cumulativamente. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Como é possível observar, portanto, o grau de impacto corresponde, especificamente, 

à gravidade da pena aplicada para cada artigo, considerando-se com impacto baixo, os crimes 

de menor potencial ofensivo, os de impacto médio, àqueles com pena mínima de 1 e máxima 

de até 4 anos, e os de impacto alto, os crimes com pena mínima de 2 e máxima de até 5 anos. 

A pena aplicada, no entanto, pode variar de acordo com a dosimetria da pena realizada 

pelo juiz, que avaliará as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, as circunstâncias 

minorantes ou majorantes que pesam em face do infrator e, principalmente, os seus maus 

antecedentes e/ou a reincidência. O regime inicial de cumprimento de pena dependerá da pena 
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defitinitva aplicada ao caso concreto, podendo ser aplicados os regimes aberto, semiaberto ou 

fechado, observadas as circunstâncias do art. 33 do Código Penal. 

Dessa forma, é de se observar que a partir da prática de crimes ambientais, o risco de 

responder à uma ação penal e, consequentemente, sofrer uma condenação é muito grande, 

principalmente quando se é verificado que os benefícios da transação penal ou da suspensão 

condicional do processo não são aplicados a todos os casos, ainda mais quando as condições 

subjetivas do réu forem negativas. 

 

5.2 MENSURAÇÃO DOS RISCOS 

 

Nessa etapa, os dados serão mensurados com a formatação de uma matriz de risco 

para cada região do Estado do Paraná, cujo objetivo é identificar qual a probabilidade, se alta, 

média ou baixa, e qual o impacto, se alto, médio ou baixo, de ocorrência dos crimes 

ambientais. A probabilidade será determinada com base no número de crimes identificados 

para cada região, e o impacto será apurado com base na gravidade das penas de cada crime 

ambiental. 

Ao se demonstrar o impacto e as probabilidades de ocorrência desses crimes, através 

da matriz de risco, ferramenta estratégica replicável às cooperativas agropecuárias e seus 

gestores, é possível alcançar uma gestão eficaz para conhecer os riscos com a prática de 

crimes ambientais e, consequentemente, a responsabilização criminal. 

 

5.2.1 Matriz de risco da Região Norte  

 

Antes da realização da matriz de risco propriamente dita, é importante trazer algumas 

informações como, por exemplo, quais os crimes mais praticados por cada cooperativa da 

região Norte, o número de incidência de cada infração, assim como o respectivo ano em que 

fora praticado, conforme tabela abaixo: 

 

Quadro 6 – Condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais, número de 

incidência e ano da infração 
 

COOPERATIVAS DO 

NORTE 

 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

Nº INCIDÊNCIA DA 

INFRAÇÃO 

                         

 

ANO DA INFRAÇÃO 

 

 

C. 1 Art. 41 1 1999 

C. 2 Art. 46 1 1999 

 Art. 56, inciso II 1 1997 

C. 3 Art. 38 8 2004 e 2007 
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 Art. 54 1 2002 

C. 4 Art. 46 1 1999 

C. 5 Art. 50 1 2009 

 Art. 38 2 2005 

 Art. 54 1 2004 

C. 6 Art. 50 1 2002 

C. 7 Art. 50-A 1 2007 

 Art. 54, inciso V 1 1998 

C. 8 Art. 50-A 1 2006 

C. 9 Art. 50-A 1 2003 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

No total, 22 condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais foram 

cometidas por cooperativas agropecuárias, em 9 municípios do Norte do Paraná – os quais, 

por uma questão de sigilo, não terão seus nomes mencionados –, entre 1997 a 2009. Em 12 

anos, portanto, as cooperativas agropecuárias do Norte estão praticando condutas passíveis de 

serem enquadradas como crimes ambientais, supostamente sem conhecimento dos possíveis 

riscos que podem sofrer com essas condutas. 

O tipo de risco, como já visto, é legal, no âmbito dos crimes ambientais previstos na 

Lei nº 9.605/98, e, por isso, a análise quanto ao impacto dos mesmos deve ocorrer com base 

na pena aplicada ao respectivo tipo penal ambiental, conforme realizado a seguir: 

 

Quadro 7 – Impacto das condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais na 

região Norte 
 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

BAIXO 

 

IMPACTO 

MÉDIO/MODERADO 

 

IMPACTO 

ALTO 

 

Art. 38 

 Pena - detenção, de um a 

três anos, ou multa, ou 

ambas as penas 

cumulativamente.  

IMPACTO 

ALTO 

Art. 41   Pena - reclusão, de dois a quatro 

anos, e multa.  

Art. 46 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. 
  

Art. 50 Pena - detenção, de três 

meses a um ano, e multa. 
  

Art. 50-A   Pena - reclusão de 2 a 4 anos e 

multa.  

Art. 54  Pena - reclusão, de um a 

quatro anos, e multa  
 

Art. 54, inciso V   Pena - reclusão, de um a cinco 

anos. 

Art. 56, inciso II  Pena - reclusão, de um a 

quatro anos, e multa.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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A avaliação do impacto corresponde à gravidade da pena aplicada para cada artigo, 

considerando-se com impacto baixo, os crimes de menor potencial ofensivo, os de impacto 

médio, àqueles com pena intermediária, e os de impacto alto, os crimes com pena máxima de 

até 5 anos (vide tópico 5.1). 

Em relação às probabilidades de ocorrência, tem-se a sua análise com base no número 

de incidência das infrações, facilitando a delimitação dos crimes com maiores chances de 

serem praticados pelas cooperativas agropecuárias, correspondendo neste caso, aos seguintes 

dados: 

 

Quadro 8 – Probabilidade das condutas passíveis de serem enquadradas como crimes 

ambientais crimes ambientais na região Norte (12 anos: a partir de 1997 a 2009) 
 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

PROBABILIDADE 

BAIXA 

 

PROBABILIDADE 

MÉDIA/MODERADA 

 

 

PROBABILIDADE 

ALTA 

Art. 38   X 

Art. 41 X   

Art. 46  X  

Art. 50  X  

Art. 50-A  X  

Art. 54 X   

Art. 54, inciso V  X  

Art. 56, inciso II X   

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Assim, é possível concluir, que ao longo do período de 12 anos, na região Norte, 

levando-se em consideração, a respectiva pena e o número de incidência da infração, cada 

crime possui o seguinte impacto e probabilidade de ocorrência: 

 

Quadro 9 – Impacto e Probabilidade das condutas passíveis de serem enquadradas como 

crimes ambientais crimes ambientais na região Norte 
 

CRIME 

AMBIENTAL 

 

INCIDÊNCIA 

REGIÃO 

NORTE 

PENA IMPACTO PROBABILIDADE 

Art. 38 10 
Pena - detenção, de um a três 

anos, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 
MÉDIO ALTA 

Art. 41 1 Pena - reclusão, de dois a quatro 

anos, e multa. 
ALTO BAIXA 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Dessa forma, a matriz de risco das Cooperativas da Região Norte é formatada com 

base na prática das condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais nessa 

região, com o estabelecimento dos impactos relacionados à pena aplicada, e a probabilidade 

conforme o número de incidência de cada crime, o que tem por objetivo determinar a 

probabilidade, se alta, média ou baixa, e qual o impacto, se alto, médio ou baixo, de 

ocorrência dos crimes ambientais: 

 
Impacto 

 

ALTO             --41--54-V 

 

MÉDIO           -------56II-----------54--------50-A--------------------------38 

 

BAIXO            ---------------46-----50 

 

                                      1                2              3            5                    10                 19      

                                  BAIXA               MÉDIA                        ALTA 

 

Probabilidade 

 

Incidência no tempo – Período de 1997 a 2009 

 

De acordo essas informações, verifica-se que as cooperativas agropecuárias do Norte 

do Paraná não estão atentas aos riscos inerentes às condutas antiambientais e, desse modo, 

deve-se buscar respostas para diminuir e prevenir a incidência desses crimes, sendo necessário 

Art. 46 2 Pena - detenção, de seis meses a 

um ano, e multa. 
BAIXO MÉDIA 

Art. 50 2 Pena - detenção, de três meses a 

um ano, e multa. 
BAIXO MÉDIA 

Art. 50-A 3 Pena - reclusão de 2 a 4 anos e 

multa. 
MÉDIO MÉDIA 

Art. 54 2 Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa 
MÉDIO BAIXA 

Art. 54, V 1 Pena - reclusão, de um a cinco 

anos. 
ALTO MÉDIA 

Art. 56, II 1 Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa. 
MÉDIO BAIXA 
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o atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis condizentes com a não realização 

dessas condutas. 

Os gestores devem buscar conhecer as principais condutas praticadas pelas 

cooperativas agropecuárias, os riscos inerentes à assunção dessas atividades, o impacto e a 

probabilidade de ocorrência, e buscar soluções aptas a evitar os crimes ambientais e a 

condenação criminal. 

Uma vez a alta probabilidade de incidência dos crimes previstos nos artigos 38 e 50-A 

na Região Norte, e o grau de impacto que possuem, para evitá-las, seria necessário que os 

cooperados deixem de praticar as condutas descritas nos referidos tipos penais, eliminando as 

atividades que possam ocasionar a incidência desses crimes, ou buscar alternativas para 

reduzir o seu impacto.  

Para isso, os gestores das cooperativas devem buscar conhecer quais as atividades 

externas ou internas que podem acarretar esses crimes, em quais setores há maiores chances 

de ocorrência, e estabelecer estratégias junto aos seus cooperados para evitá-las. Sugere-se a 

implantação de uma cultura preventiva dentro das cooperativas agropecuárias, por meio da 

capacitação de seus cooperados que vise eliminar as condutas descritas nos respectivos tipos 

penais. 

 

5.2.2 Matriz de risco da Região Sul 

 

Abaixo, as condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais mais 

praticados pelas cooperativas da região Sul, o número de incidência de cada infração, assim 

como o respectivo ano em que foram praticados: 

 

Quadro 10 – Condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais nas 

cooperativas agropecuárias na região Sul, número de incidência e ano da infração 
 

COOPERATIVAS DO 

SUL 

 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

INCIDÊNCIA DA 

INFRAÇÃO 

 

 

ANO DA  

INFRAÇÃO 

 

C. 1 Art. 38 2 2001 e 2005 

 Art. 48 1 2005 

 Art. 50-A 1 2005 

 Art. 60 1 2001 

C. 2 Art. 54 1 2002 

C. 3 Art. 50 1 2000 

C. 4 Art. 46 1 2009 

 Art. 54, V 1 2009 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

No total, 9 condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais foram 

cometidas por cooperativas agropecuárias, em 5 municípios do Sul do Paraná – os quais, por 

uma questão de sigilo, não terão seus nomes mencionados –, entre 2000 a 2009.  

O tipo de risco, como já visto, é legal, no âmbito dos crimes ambientais previstos na 

Lei nº 9.605/98, e, por isso, a análise quanto ao impacto dos mesmos deve ocorrer com base 

na pena aplicada ao respectivo tipo penal ambiental, conforme realizado a seguir: 

 

Quadro 11 – Impacto das condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais 

praticados na região Sul 
 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

BAIXO 

 

IMPACTO 

MÉDIO/MODERADO 

 

 

IMPACTO 

ALTO 

 

Art. 38 

 Pena - detenção, de um a três 

anos, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente.  

 

Art. 46 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa.  
  

Art. 48 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. 
  

Art. 50 Pena - detenção, de três 

meses a um ano, e multa.  
  

Art. 50-A   Pena - reclusão de 2 a 4 anos 

e multa.  

Art. 54  Pena - reclusão, de um a 

quatro anos, e multa.  
 

Art. 54, V  Pena - reclusão, de um a 

cinco anos. 
 

 

Art. 60 

Pena – detenção, de um a 

seis meses, ou multa, ou 

ambas as penas 

cumulativamente. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A avaliação do impacto corresponde à gravidade da pena aplicada para cada artigo, 

considerando-se com impacto baixo, os crimes de menor potencial ofensivo, os de impacto 

médio, àqueles com pena intermediária, e os de impacto alto, os crimes com pena máxima de 

até 5 anos (vide tópico 5.1). 

Em relação às probabilidades de ocorrência, tem-se a sua análise com base no número 

de incidência das infrações, facilitando a delimitação dos crimes com maiores chances de 

serem praticados pelas cooperativas agropecuárias, correspondendo neste caso, aos seguintes 

dados: 
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Quadro 12 - Probabilidade das condutas passíveis de serem enquadradas como crimes 

ambientais praticados na região Sul  (16 anos: a partir de 2000 a 2009) 
 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

 

PROBABILIDADE 

BAIXA 

 

PROBABILIDADE 

MÉDIA/MODERADA 

 

PROBABILIDADE 

ALTA 

Art. 38  X  

Art. 46 X   

Art. 48 X   

Art. 50 X   

Art. 50-A X   

Art. 54 X   

Art. 54, V X   

Art. 60 X   

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Assim, é possível concluir, que ao longo do período de 9 anos, na região Sul, levando-

se em consideração, a respectiva pena e o número de incidência da infração, cada conduta 

passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais possui o seguinte impacto e 

probabilidade de ocorrência: 

 

Quadro 13 – Impacto e Probabilidade das condutas passiveis de serem enquadradas como 

crimes ambientais praticados na região Sul 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

CRIME 

AMBIENTAL 

 

INCIDÊNCIA 

REGIÃO SUL 

 

PENA 

 

IMPACTO 

 

 

PROBABILIDADE 

 

Art. 38 

 

2 

Pena - detenção, de um a três anos, ou 

multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 
MÉDIO 

 

MÉDIA 

Art. 46 1 Pena - detenção, de seis meses a um 

ano, e multa 
BAIXO BAIXA 

Art. 48 1 
Pena - detenção, de seis meses a um 

ano, e multa. 
BAIXO BAIXA 

Art. 50 1 Pena - detenção, de três meses a um 

ano, e multa. 
BAIXO BAIXA 

 

Art. 50-A 

 

1 
Pena - reclusão de 2 a 4 anos e multa. ALTO 

 

BAIXA 

 

Art. 54 

 

1 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, 

e multa. 

 

MÉDIO 

 

BAIXA 

 

Art. 54, V 

 

1 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. ALTO 

 

BAIXA 

 

Art. 60 

 

1 

Pena – detenção, de um a seis meses, 

ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

 

BAIXO 

 

BAIXA 
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Dessa forma, a matriz de risco é formatada com base na prática das condutas passiveis 

de serem enquadradas como crimes ambientais na região Sul, com o estabelecimento dos 

impactos relacionados à pena aplicada, e a probabilidade ao número de incidência de cada 

crime: 

 

Impacto 

 

ALTO              ------------------54-V----50-A  

 

MÉDIO           ----------------------------54-----------------38  

 

BAIXO            --------60----50---48----46 

 

                                                                 1                      2                           3            

                             BAIXA              MÉDIA              ALTA 

 

Probabilidade 

Incidência no tempo – Período de 2000 a 2009 

 

Desse modo, verifica-se que as cooperativas agropecuárias no Sul do Paraná também 

não estão atentas aos riscos inerentes às condutas antiambientais e, desse modo, sua gestão da 

mesma forma deve estar voltada para prevenir e diminuir a incidência dessas condutas 

passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais. 

Novamente, verifica-se a alta probabilidade de incidência e grau de impacto dos 

crimes previstos nos artigos 38 e 50-A. É necessário que os cooperados deixem de praticar as 

condutas descritas nos referidos tipos penais, eliminando as atividades que possam ocasionar 

a incidência desses crimes, ou buscar alternativas para reduzir o seu impacto. 

Para isso, os gestores das cooperativas devem buscar conhecer quais as atividades 

externas ou internas que podem acarretar esses crimes, em quais setores há maiores chances 

de ocorrência, e estabelecer estratégias junto aos seus cooperados para evitá-las. Sugere-se a 

implantação de uma cultura preventiva dentro das cooperativas agropecuárias, por meio da 
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capacitação de seus cooperados que vise eliminar as condutas descritas nos respectivos tipos 

penais. 

 

5.2.3 Matriz de risco da Região Leste 

 

Abaixo, as condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais mais 

praticados por cada cooperativa agropecuária nos Município da região Leste do Estado do 

Paraná, o número de incidência de cada infração, assim como o respectivo ano em que fora 

praticado: 

 

Quadro 14 – Condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais praticados na 

região Leste, número de incidência e ano da infração 
 

COOPERATIVAS DO 

LESTE  

 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

INCIDÊNCIA DA 

INFRAÇÃO 

 

ANO DA INFRAÇÃO 

C. 1 Art. 60 1 2007 

C. 2 Art. 60 1 2005 

C. 3 Art. 46 1 2001 

C. 4 Art. 46 2 2005 

 Art. 50-A 2 2005 

 Art. 38 1 2005 

 Art. 50 1 2005 

C. 5 Art. 60 1 2012 

 Art. 46 1 1998 

C. 6 Art. 46 2 1995 e 1996 

C. 7 Art. 60 1 2008 

C. 8 Art. 50-A 1 2005 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

No total, 15 condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais foram 

cometidas por cooperativas agropecuárias, em 8 municípios do Leste do Paraná – os quais, 

por uma questão de sigilo, não terão seus nomes mencionados –, entre 1995 a 2012.  

O tipo de risco, como já visto, é legal, no âmbito dos crimes ambientais previstos na 

Lei nº 9.605/98, e, por isso, a análise quanto ao impacto dos mesmos deve ocorrer com base 

na pena aplicada ao respectivo tipo penal ambiental, conforme realizado a seguir: 

 

 

Quadro 15 – Impacto das condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais 

praticados na região Leste 
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CRIME 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

BAIXO 

 

IMPACTO 

MÉDIO/MODERADO 

 

IMPACTO 

ALTO 

 

Art. 38 

 Pena - detenção, de um a três 

anos, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 

 

Art. 46 Pena - detenção, de seis meses a 

um ano, e multa. 
  

Art. 50 Pena - detenção, de três meses a 

um ano, e multa 
  

Art. 50-A   Pena - reclusão de 2 a 4 

anos e multa. 

Art. 60 Pena – detenção, de um a seis 

meses, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A avaliação do impacto corresponde à gravidade da pena aplicada para cada artigo, 

considerando-se com impacto baixo, os crimes de menor potencial ofensivo, os de impacto 

médio, àqueles com pena intermediária, e os de impacto alto, os crimes com pena máxima de 

até 5 anos (vide tópico 5.1). 

Em relação às probabilidades de ocorrência, tem-se a sua análise com base no número 

de incidência das infrações, facilitando a delimitação dos crimes com maiores chances de 

serem praticados pelas cooperativas agropecuárias, correspondendo neste caso, aos seguintes 

dados: 

 

Quadro 16 – Probabilidade das condutas passíveis de serem enquadradas como crimes 

ambientais na região Leste (17 anos: a partir de 1995 a 2012) 
 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

 

PROBABILIDADE 

BAIXA 

 

PROBABILIDADE 

MÉDIA/MODERADA 

 

PROBABILIDADE 

ALTA 

Art. 38 X   

Art. 46   X 

Art. 50 X   

Art. 50-A  X  

Art. 60  X  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Assim, é possível concluir, que ao longo do período de 17 anos, na região Leste, 

levando-se em consideração, a respectiva pena e o número de incidência da infração, as 
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condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais possui o seguinte impacto e 

probabilidade de ocorrência: 

 

Quadro 17– Impacto e Probabilidade das condutas passiveis de serem enquadradas como 

crimes ambientais praticados na região Leste 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Dessa forma, a matriz de risco é formatada com base na prática das condutas passiveis 

de serem enquadradas como crimes ambientais na região Leste, com o estabelecimento dos 

impactos relacionados à pena aplicada, e a probabilidade ao número de incidência de cada 

crime: 

 

Impacto 

 

ALTO              -------------------------- 50-A  

 

MÉDIO           ------------38  

 

BAIXO            ------------50------------------------------60-------------46 

 

                                           1                   3                  4                  6                     

 BAIXA                      MÉDIA                        ALTA 

 

Probabilidade 

 

Incidência no tempo – Período de 1995 a 2012 

 

CRIME 

AMBIENTAL  

INCIDÊNCIA 

REGIÃO LESTE 

 

PENA 
IMPACTO 

 

PROBABILIDADE 

Art. 38 
1 

Pena - detenção, de um a três 

anos, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 
MÉDIO 

 

BAIXA 

Art. 46 
6 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. 
BAIXO ALTA 

Art. 50 1 Pena - detenção, de três meses 

a um ano, e multa. 
BAIXO BAIXA 

Art. 50-A 
3 Pena - reclusão de 2 a 4 anos 

e multa. 
ALTO MÉDIA 

Art. 60 

4 
Pena – detenção, de um a seis 

meses, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 
BAIXO 

 

MÉDIA 
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As cooperativas da região Leste igualmente devem buscar conter os riscos, com uma 

gestão que foque no comprometimento com o atendimento à legislação e às normas 

ambientais, principalmente que busque evitar a prática de condutas que levem à incidência 

dos crimes ambientais previstos nos arts. 46 e 50-A, uma vez verificado através da matriz de 

risco o alto grau de impacto e de probabibilidade de incidência dessas infrações. 

 

5.2.4 Matriz de risco da Região Oeste 

 

Abaixo, as condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais mais 

praticadas por cooperativas agropecuárias em município da região Oeste do Estado do Paraná, 

o número de incidência de cada infração, assim como o respectivo ano em que fora 

observado: 

 

Quadro 18– Condutas passíveis de serem enquadradas como crimes ambientais praticados na 

região Oeste, número de incidência e ano da infração 
 

 

COOPERATIVAS DO 

OESTE 

 

 

CRIME 

AMBIENTAL 

 

 

INCIDÊNCIA DA 

INFRAÇÃO 

 

 

ANO DA  

INFRAÇÃO 

C. 1 Art. 49 1 2001 

 Art. 54 1 2012 

C. 2 Art. 60 1 2005 

C. 3 Art. 54 2 2000 e 2001 

C. 4 Art. 60 2 2003 e 2006 

C. 5 Art. 60 1 2004 

C. 6 Art. 46 1 2007 

C. 7 Art. 46 1 2002 

C. 8 Art. 60 2 2005 

 Art. 38 1 2005 

 Art. 56, caput 1 2000 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

No total, 14 condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais foram 

cometidas por cooperativas agropecuárias, em 8 municípios do Oeste do Paraná – os quais, 

por uma questão de sigilo, não terão seus nomes mencionados  –, entre 2000 a 2012.  
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O tipo de risco, como já visto, é legal, no âmbito dos crimes ambientais previstos na 

Lei nº 9.605/98, e, por isso, a análise quanto ao impacto dos mesmos deve ocorrer com base 

na pena aplicada ao respectivo tipo penal ambiental, conforme realizado a seguir: 

 

Quadro 19 – Impacto das condutas passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais 

praticados na região Oeste 
 

CRIME 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

BAIXO 

 

IMPACTO 

MÉDIO/MODERADO 

 

IMPACTO 

ALTO 

Art. 38  Pena - detenção, de um a três anos, 

ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

IMPACTO 

ALTO 

Art. 46 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. 
  

Art. 49 Pena - detenção, de três 

meses a um ano, ou multa, 

ou ambas as penas 

cumulativamente. 

  

Art. 54  Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa. 
 

Art. 56, caput  Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa. 

 

 

Art. 60 

Pena – detenção, de um a 

seis meses, ou multa, ou 

ambas as penas 

cumulativamente. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A avaliação do impacto corresponde à gravidade da pena aplicada para cada artigo, 

considerando-se com impacto baixo, os crimes de menor potencial ofensivo, os de impacto 

médio, àqueles com pena intermediária, e os de impacto alto, os crimes com pena máxima de 

até 5 anos (vide tópico 5.1). 

Em relação às probabilidades de ocorrência, tem-se a sua análise com base no número 

de incidência das infrações, facilitando a delimitação dos crimes com maiores chances de 

serem praticados pelas cooperativas agropecuárias, correspondendo neste caso, aos seguintes 

dados: 

 

Quadro 20– Probabilidade das condutas passíveis de serem enquadradas como crimes 

ambientais praticados por cooperativas agropecuárias na região Oeste (12 anos: a partir de 

2000 a 2012) 
 

 

CRIME AMBIENTAL 

 

PROBABILIDADE 

BAIXA 

 

PROBABILIDADE 

MÉDIA/MODERADA 

 

PROBABILIDADE 

ALTA 

Art. 38 X   

Art. 46 X   
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Art. 49 X   

Art. 54  X  

Art. 56 caput X   

Art. 60   X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Assim, é possível concluir, que ao longo do período de 12 anos, na região Oeste, 

levando-se em consideração, a respectiva pena e o número de incidência da infração, cada 

crime possui o seguinte impacto e probabilidade de ocorrência: 

 

Quadro 21 – Impacto e Probabilidade das condutas passíveis de serem enquadradas como 

crimes ambientais praticados por cooperativas agropecuárias na região Oeste 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Dessa forma, a matriz de risco é formatada com base na prática dos crimes ambientais 

na região Oeste, com o estabelecimento dos impactos relacionados à pena aplicada, e a 

probabilidade ao número de incidência de cada crime: 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAÇÃO INCIDÊNCIA 

REGIÃO OESTE 
PENA 

 

IMPACTO 

 

PROBABILIDADE 

 

Art. 38 
1 

Pena - detenção, de um a três 

anos, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 

MÉDIO BAIXA 

Art. 46 
2 Pena - detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. 
BAIXO MÉDIA 

 

Art. 49 1 

Pena - detenção, de três 

meses a um ano, ou multa, ou 

ambas as penas 

cumulativamente. 

BAIXO BAIXA 

Art. 54 3 Pena - reclusão, de um a 

quatro anos, e multa 
MÉDIO MÉDIA 

Art. 56, caput 1 Pena - reclusão, de um a 

quatro anos, e multa. 
MÉDIO BAIXA 

 

Art. 60 6 

Pena – detenção, de um a 

seis meses, ou multa, ou 

ambas as penas 

cumulativamente. 

BAIXO ALTA 
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Impacto 

 

ALTO                 

 

MÉDIO           -------56--38----------------------54  

 

BAIXO            ------------49-----------46------------------------60 

 

                                         1                 2             3                 6                          

                               BAIXA                MÉDIA                 ALTA 

 

Probabilidade 

Incidência no tempo – Período de 2000 a 2012 

 

De acordo com a matriz de risco da região Oeste, constata-se que os crimes do art. 54 

e 60 tiverem maior grau de impacto e número de incidência, e que essas condutas devem ser 

evitadas pelos cooperados, por meio de uma gestão voltada para diminuir e prevenir a 

incidência de condutas que levem a esses crimes e, consequentemente, à responsabilização 

criminal ambiental. 

 

5.3  IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

O valor de uma empresa está implicitamente ligado ao processo de tomada de decisão 

por seus administradores, que devem se preocupar não apenas em obter resultados 

econômicos e financeiros, e com a sua manutenção e desenvolvimento no mercado, mas 

também com os riscos existentes com a prática de determinadas atividades. 

Com o aumento dos movimentos mundiais de proteção ao meio ambiente e da 

criminalização de práticas danosas, além da crescente valorização de produtos e organizações 

ecologicamente corretas pelos consumidores, é seguro afirmar que as organizações 

igualmente devem se preocupar com questões ambientais. 

Os gestores das cooperativas agropecuárias devem adotar um modelo de gestão para 

controlar a prática de crimes ambientais e estabelecer estratégias de respostas aos riscos. 
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Conhecer o impacto com base na gravidade do delito e a probabilidade de ocorrência dos 

crimes ambientais, por meio da matriz de risco, contribuiu para a conclusão de que algumas 

ações devem ser colocadas em prática para evitar, eliminar, mitigar ou monitorar os riscos. 

Conforme o objetivo proposto no presente trabalho, ao estabelecer uma estratégia de 

gerenciamento dos riscos às cooperativas agropecuárias, esta não pode estar dissociada da 

prevenção da prática dos crimes ambientais e da responsabilização criminal. 

As cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná devem estar mais atentas aos 

riscos inerentes às condutas antiambientais e, desse modo, o comprometimento com o 

atendimento à legislação e às normas ambientais deve ser inserido nas cooperativas. Deve-se 

primar pela abstenção de condutas que possam ocasionar qualquer prejuízo ao meio ambiente, 

ou que possam ser realizadas em desacordo com as normas ambientais. 

Para isso, os gestores das cooperativas devem buscar identificar quais as condutas que 

podem ser evitadas, assim como realizar um acompanhamento junto a todos os cooperados 

com a finalidade de identificar condutas que possam ser readequadas à realidade ambiental. 

Isso porque, a prática de qualquer conduta que coloque em perigo o bem jurídico pode 

configurar uma infração, estando o risco intimamente ligado à gravidade do delito e, 

consequentemente, à responsabilização criminal. 

Um trabalho que busque identificar de forma mais precisa possível quais os setores da 

cooperativa e quais os agentes internos que provocam o resultado ilícito, porque envolvidos 

diretamente na prática da conduta, ou na execução de funções que levem à lesão de bens 

jurídicos ambientais, mostra-se de grande relevância e deve ser buscada na prática. 

Os gestores devem ter compromisso em reprimir condutas danosas e eliminar as 

atividades que possam trazer a incidência de crimes ambientais, afastando o risco para as 

cooperativas agropecuárias. Evitar atividades que levem à incidência de determinado fator de 

risco consiste em desvincular a organização da atividade sujeita a esse fator. 

De acordo com os dados coletados no presente trabalho foram praticados 12 condutas 

passiveis de serem enquadradas como crimes ambientais, alguns com penas privativas de 

liberdade de até cinco anos. Assim, todas as condutas descritas nos respectivos tipos penais 

devem ser evitadas, sendo um exemplo de conduta que deve deixar de ser praticada, aquela 

prevista no art. 38 da Lei nº 9.605/98, um dos crimes com maior número de incidência. 

Os gestores devem incutir nas cooperativas uma cultura preventiva de 

comportamentos que não levem à incidência dos delitos ambientais ou, ao menos, que 

busquem a diminuição ao grau de exposição. Nesse sentido, é oportuno o investimento em 

capacitação a fim de aumentar a conscientização dos cooperados sobre os riscos ambientais e 
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suas implicações, visando evitar os comportamentos que possam aumentar a exposição da 

cooperativa a esses riscos. 

O conhecimento sobre os riscos e seus efeitos ajudará no seu enfrentamento e, para 

tanto, podem ser realizados cursos e palestras sobre os crimes ambientais e a 

responsabilização criminal ambiental, com a especificação a respeito de todas as implicações 

que uma condenação pode ensejar em desfavor das cooperativas e dos próprios cooperados. 

Programas internos de conscientização ambiental que visem informar aos cooperados 

a importância de se abster da prática de condutas antiambientais é um método que pode trazer 

resultados significativos para a redução dos riscos. Os gestores podem buscar por meio desse 

mecanismo, inclusive, projetar metas a serem cumpridas pelos cooperados, objetivando 

alcançar benefícios para todos. 

É evidente que um trabalho de controle e monitoramento dos riscos deve ser constante, 

associado à sistematização e manutenção da resposta aos riscos, operando-a efetivamente por 

meio de procedimentos e ações corretivas para a sua contenção. 

Para colocar em prática as etapas para prevenir a ocorrência de crimes ambientais e 

evitar suas consequências, sugere-se um acompanhamento jurídico e preventivo para ajudar 

os cooperados na gestão dos riscos. Deve-se considerar que a legislação está sempre em 

constante alteração, e que um trabalho jurídico é de suma importância na prática, tendo em 

vista a natureza dos riscos. 

O conhecimento de regras ambientais e sua constante atualização se mostra 

fundamental na gestão. Como exemplo, factível mencionar as mudanças Legislativas em 

relação às Areas de Prerservação Permanente (APPs), a qual foi introduzida em 1965 pelo 

Código Florestal, revogado pela lei 12.651 de 2012, e já alterado pela Lei nº 12.727 também 

de 2012. O que ontem não constituía crime, hoje é! 

Outra hipótese é a aceitação dos riscos pela cooperativa, sem que se tenha a adoção de 

qualquer medida para a sua mitigação. Vale ressaltar, no entanto, que o judiciário cada vez 

mais está lidando com ações penais decorrrentes de crimes ambientais e que havendo 

reincidência ou tratando-se de maus antecedentes, será difícil escapar à condenação criminal. 

É importante, outrossim, averiguar quais os custos e benefícios obtidos com a sujeição 

aos riscos. Deve-se considerar, neste caso, se a responsabilização criminal pode ser suportada 

pelas cooperativas agropecuárias, caso se decida por não tomar medidas para controlar a 

prática de crimes ambientais. Caso se entenda ser mais benéfico assumir os riscos, porque as 

atividades danosas não podem ser eliminadas, pode-se buscar uma estratégia para, ao menos, 

reduzir os riscos. 
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O custo-benefício e as possíveis oportunidades que podem ser alcançadas ao se lidar 

com os riscos devem ser considerados pelos gestores. Na conjuntura atual em que vivemos, 

com a preocupação cada vez mais frequente com o meio ambiente, a empresa que exerce 

atividades benéficas terá valor agregado à sua organização. 

Assim, assumir e gerenciar os riscos pode se tornar de grande valia, na medida em que 

colocar em prática medidas que visem a proteção do meio ambiente pode se tornar um 

diferencial frente à sociedade que vê com bons olhos a empresa que se preocupa com a 

preservação da natureza. Ao se comprometer a tomar decisões pautadas em estratégias de 

preservação do meio ambiente, as cooperativas podem evitar a prática de crimes ambientais, e 

preservar a sua imagem. 

Não obstante, a exposição aos riscos pode sempre ser explorada de forma a trazer 

oportunidades inovadoras, que tragam benefícios reais para a organização. O engajamento 

com o meio ambiente pode se utilizado como um diferencial competitivo, tendo em vista a 

preocupação crescente com o desenvolvimento sustentável das atividades organizacionais. 

Apesar de os riscos serem inerentes a qualquer atividade, o objetivo deve ser sempre 

minorá-lo ao máximo possível, seja para a manutenção da corporação no mercado, seja, neste 

caso, para evitar a prática de crimes ambientais e evetual condenação na esfera criminal das 

cooperativas agropecuárias e seus gestores. 

Entende-se que essa pesquisa contribui para aperfeiçoar o conhecimento do tema, 

constituindo-se como um modelo prático para a identificação dos riscos, a ser observado até 

mesmo por outras empresas, e para que uma gestão comprometida em evitar os crimes 

ambientais e a responsabilização criminal ambiental seja colocada em prática, o que pode ser 

tornar um grande diferencial, servindo de instrumento para os seus gestores na tomada de 

decisão. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crescente responsabilização criminal ambiental das pessoas jurídicas e físicas pela 

prática de crimes ambientais apresenta riscos para as cooperativas agropecuárias e seus 

gestores, que também podem ser condenados às sanções penais previstas na Lei nº 9.605/98, 

caso incidam em condutas antiambientais, sendo essa responsabilização uma tendência nos 

Tribunais Superiores, independentemente das teorias existentes. 

Diante das dificuldades em se descobrir a autoria ou a participação das pessoas físicas 

envolvidas no evento delitivo quando praticados por meio das pessoas jurídicas, já que via de 

regra uma empresa possui uma estrutura organizacional complexa, com hierarquia de 

atribuições que dificulta essa identificação, as pessoas jurídicas passaram a ser 

responsabilizadas. 

Isso significa que apesar da discussão acerca da aplicação de pena privativa de 

liberdade em face da pessoa jurídica, essa também poderá ser condenada, ainda que 

evidentemente não possa ser presa, como seus gestores pessoas físicas. A intenção é que se 

puna a pessoa jurídica que obtenha qualquer benefício com a conduta ilícita praticada por 

decisão do seu representante legal, com o objetivo precípuo de assegurar maior proteção ao 

meio ambiente. 

Disso decorre a possibilidade de responsabilização das cooperativas agropecuárias e 

seus gestores, ainda mais porque constantemente envolvidos em atividades que se utilizam de 

recursos naturais. A atuação dos cooperados em nome e proveito da cooperativa agropecuária 

é a própria vontade da associação, assim, todos os envolvidos poderão ser responsabilizados. 

Essa responsabilização poderá trazer prejuízos que transcendem às cooperativas 

agropecuárias, vez que não apenas elas poderão ser responsabilizadas, como também os seus 

cooperados, que a depender do caso concreto, poderão ser condenados até mesmo à pena 

privativa de liberdade, especialmente se possuírem maus antecedentes ou forem reincidentes. 

As esferas de responsabilidades são diferentes, podendo ocorrer a absolvição da cooperativa 

e/ou a condenação de seus gestores. 

Nesse contexto, os gestores das cooperativas devem buscar estabelecer uma gestão 

para conhecer os riscos e os impactos de suas atividades, caso contrário, poderão sofrer 

prejuízos significativos. Determinar um modelo de gestão para avaliar os riscos associados à 

prática de crimes ambientais, tem por objetivo auxiliá-los em uma futura tomada de decisão. 

De acordo com os objetivos estabelecidos e da metodologia adotada no presente 

trabalho, foi possível identificar uma grande incidência de Condutas passiveis de serem 
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enquadradas como crimes ambientais praticados pelas cooperativas agropecuárias nos últimos 

anos no Estado do Paraná. Todas as infrações administrativas coletadas junto ao I.A.P foram 

devidamente enquadradas nos tipos penais da Lei nº 9.605/98, conforme a validação do 

Procurador de Justiça do Paraná, Sr. Paulo José Kessler, sendo constatados 60 crimes, para 

um total de 31 cooperativas analisadas. 

A partir disso, o objetivo foi identificar e avaliar o impacto e a probabilidade de 

ocorrência dos crimes ambientais. Para tanto, tendo por base que cada crime possui a sua 

respectiva sanção, para se obter uma melhor dimensão dos riscos, os impactos foram 

estabelecidos de acordo com a gravidade da pena aplicada. Foi atribuído impacto baixo aos 

crimes de menor potencial ofensivo, e grau de impacto alto àqueles com pena mínima de 2 e 

máxima de até 5 anos.  

Essas informações foram mensuradas, através da formatação de uma matriz de risco 

para cada região do Estado do Paraná, cujo objetivo foi identificar qual a probabilidade, se 

alta, média ou baixa, e qual o impacto, se alto, médio ou baixo, de ocorrência dos crimes 

ambientais. Em relação à probabilidade, teve-se como parâmetro o número de incidência dos 

crimes ambientais. 

Com isso, chegou-se à conclusão que as cooperativas das regiões do Paraná, tendo em 

vista o alto impacto e chances de probabilidade de ocorrência dos crimes ambientais, devem 

buscar métodos para evitá-los e, consequentemente, também à condenação criminal. 

Entende-se que esse estudo alcançou o objetivo geral da pesquisa, ao identificar a 

responsabilidade criminal ambiental das cooperativas agropecuárias e seus gestores, e avaliar 

os riscos associados à prática de crimes ambientais, para auxiliá-los em uma futura tomada de 

decisão. 

As cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná não parecem atentas aos riscos 

inerentes às condutas antiambientais e, desse modo, deve-se colocar em prática métodos e 

estabelecer estratégias de respostas para diminuir e prevenir a incidência dos crimes 

ambientais, sendo necessário o atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis 

condizentes com a não realização dessas condutas. 

Em detrimento da responsabilização criminal ambiental, justifica-se a implantação de 

uma cultura que busque prevenir a prática de crimes ambientais. Toda e qualquer conduta que 

venha a causar poluição, danos à fauna e a flora, ao ordenamento urbano e ao patrimônio 

cultural, toda e qualquer ação que possa causar lesão ao meio ambiente, deve ser evitada. 

Nesse sentido, os comportamentos que possam aumentar a exposição da cooperativa 

à prática de crimes ambientais devem ser verificados e eliminados, propondo-se que seja 
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realizado um investimento em capacitação a fim de aumentar a conscientização dos 

cooperados sobre os riscos ambientais e suas implicações, o que poderá ser realizado também 

por meio de um trabalho jurídico, através da advocacia preventiva. 

Ao estabelecer uma estratégia de gerenciamento dos riscos às cooperativas 

agropecuárias, esta não pode estar dissociada da prevenção da prática dos crimes ambientais e 

da responsabilização criminal. Devido a importância do tema, esse trabalho além de ampliar o 

conhecimento sobre o assunto, constitui-se como instrumento de gestão prática aos gestores 

das cooperativas agropecuárias, com a finalidade de possibilitar a identificação e avaliação 

dos riscos aos quais estão sujeitos, contribuindo para futura tomada de decisão. 

Uma vez avaliado os riscos, a tomada de decisão buscando evita-los através de 

implantação de cultura ambiental à cooperativa e cooperados, mudança gradativa de culturas 

nocivas ao meio ambiente e criação de um protocolo a ser seguido no eventual cometimento 

de infrações, nos parece necessário e fundamental para organuzações desse quilate nos dias 

hodiernos. 

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ainda que alcançado o objetivo proposto no presente trabalho, o estudo realizado não 

esgota a temática envolvida com a responsalização das cooperativas e seus gestores por 

crimes ambientais, sendo a principal sugestão para pesquisas futuras, a necessidade de se 

identificar, na prática, de que forma pode-se evitar condutas antiambientais e como 

implementar às organizações a cultura de não cometimento de crimes ambientais, por meio de 

uma gestão comprometida nesse sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

REFERÊNCIAS 
 

ABREU, Mônica Cavalcanti Sá de. et al. Perfis estratégicos de conduta social e ambiental: 

estudos na indústria têxtil nordestina. Revista Gestão e Produção. UFSCAR, 2007. 

 

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação penal especial. São Paulo: Saraiva: 2009. 

 

APPOLINÁRIO, Fabio. Metodologia científica. São Paulo Cengage Learning 2015. 

 

BECHO, Renato Lopes. Tributação Das Cooperativas. 3ª ed. São Paulo: Dialética, 2005.  

 

BEGNIS, Heron Sergio Moreira; AREND, Silvio Cezar; ESTIVALETE, Vania de Fatima 

Barros. Em frente ao espelho: a produção do conhecimento em cooperativas na Revista 

de Economia e Sociologia Rural. Revista de Economia e Sociologia Rural. v. 52, n. 1, p. 

99-116, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/resr/v47n3/v47n3a10.pdf. Acesso 

em: 03/05/2016 

BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Aspectos Econômicos das Cooperativas. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006.  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado De Direito Penal : Parte Geral. 17ª. ed. rev., ampl. 

e atual. De acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. São Paulo : Saraiva, 2012. 

BUAINAIN, Antônio Márcio. EMBRAPA. O mundo rural no Brasil do século 21: a 

formação de um novo padrão agrário e agrícola. Brasília: EMBRAPA, 2014. 1182. 

 

BRAGA, J. P.; MACIEL, P. H.. Identificação dos Custos de Natureza Ambiental: Um 

Estudo Empírico numa Empresa de Transporte Rodoviário de Passageiros. Anais...III 

Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, São Paulo, 2003. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial, Brasília, 1988. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>  

 

______. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Diário Oficial, Brasília, 1998. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>  

 

______. Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial, Brasília, 1940. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>  

 

______. Tribunal Regional Federal, Região 4. ApCrim nº 2001.72.04.002225-0/SC, 8.ª T., j. 

06.08.2003, rel. Des. Federal Pinheiro de Castro, RDA 32/305.  

 

______. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. ApCrim nº 19.786, 2.ª Câm. Crim., j. 

23.11.2006, rel. Lilian Romero. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça, REsp 564.960/SC, 5.ª T., j. 02.06.2005, rel. Min. Gilson 

Dipp. 

 



104 
 

______. Supremo Tribunal Federal. HC 92921, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe-182 25-09-2008. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça, REsp 564960/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, 

DJU de 13/06/2005. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça – Edcl no REsp 865864/PR. Rel. Min. Adilson Vieira 

Macabu. 5ª T. j. 20/10/2011v. u., DJe 01/02/2012. 

 

______. Supremo Tribunal Federal, RE 548181, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 

PUBLIC 30-10-2014. 

 

______. Supremo Tribunal Federal, RE 548181, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 

PUBLIC 30-10-2014, p. 17. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça, RHC 53.208-SP, Sexta Turma, DJe 1º/6/2015; HC 

248.073-MT, Quinta Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 40.317-SP, Quinta Turma, DJe 

29/10/2013. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015, 

DJe 13/8/2015. 

 

______. Supremo Tribunal Federal, RE 548181, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 

PUBLIC 30-10-2014. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça – Processo n. 200400327854 – Recurso Especial n. 

647493 – 2ª Turma – Rel. João Otávio de Noronha – DJ 22.10.2007 – RDTJRJ 75/94. 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal; legislação penal especial. Vol. 4. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

CARRADORE, Enir Antonio. Sociedades cooperativas e imposto sobre a renda. 

Florianópolis: OAB/SC, 2005. 

CENZI, Nerri Luiz. Cooperativismo - Desde a Origens ao Projeto de Lei de Reforma do 

Sistema Cooperativo Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2009 

COLLINS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de 

graduação e pós graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

COSTA, Rafael Oliveira. Responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica, teoria da 

dupla imputação e hermenêutica constitucional: uma análise crítica do RE 548.181/PR. 

Revista de Direito Ambiental [recurso eletrônico]. São Paulo, n. 79, jul./set. 2015.  

 

CHING, Hong Yuh. Contribuição das boas práticas do mercado para a eficiência na gestão de 

risco corporativo. Rebrae-Revista Brasileira de Estratégia, Curitiba, v. 4, n. 3, p. 257-273, 

2011. Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php> Acesso em: 02/02/2017. 

 

DAMORADAN, Aswath. Gestão estratégica do risco. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RMS39173


105 
 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

 

DOBB, Maurice Herbert. A Evolução do Capitalismo. 3ª ed. Tradução de Manue ldo Rêgo 

Braga. São Paulo: Nova Cultural, 1988.  

FERREIRA, Marco Aurélio Marques; BRAGA, Marcelo José. Diversificação e 

competitividade nas cooperativas agropecuárias. Revista de Administração 

Contemporânea, v. 8, n. 4, p. 33-55, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rac/v8n4/v8n4a03.pdf.> Acesso em: 01/05/2016 

FETTBACK, Eneida Tavares de Lima. Cooperativas e Tutela Coletiva Ambiental. 

Curitiba: Editora Juruá, 2009. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Pegorari, Christiany. Crimes Ambientais. São 

Paulo :Saraiva, 2012. 

FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 9. 

ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

GIL, Antonio Carlos. Estudo de caso. Fundamentação científica – subsídios para coleta e 

análise de dados – como redigir o relatório. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

GOMES, Luiz Flávio. Crime ambiental e responsabilidade penal de pessoa jurídica de Direito 

Público. Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, São Paulo, v.9, n.49, p.7-9, abr. 

2008 

GRUPENMACHER, Betina Treiger. (coodernadora). Cooperativas e Tributação. Curitiba: 

Juruá Editora, 2006. 

JESUS. Damásio E. de. Direito Penal. Parte Geral. 1º Volume. 21ª ed. ver. e.atual. São 

Paulo: Ed. Saraiva, 1998. 

KRUEGER, Guilherme. (coordenador). Cooperativas na Ordem Econômica Contitucional. 

Teoria e Direito. Tomo I e II. Belo Horizonte: Mandamentos Editora, 2008. 

 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 12. ed., rev., atual. e ampl. 

São Paulo, Malheiros, 2004. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica – 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2010.  

 

MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Crimes 

ambientais: comentários à Lei 9.605/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.  

 

MARCÃO, Renato. Crimes ambientais anotações e interpretação jurisprudencial da parte 

criminal da Lei n. 9.605, de 12-02-1998. 3. São Paulo Saraiva 2015. 

 

MARCOS HISTÓRICOS DO COOPERATIVISMO. Disponível em:  

<http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/2011-12-05-11-29-

42/2011-12-05-11-44-02> Acesso em 28.04.2017 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v8n4/v8n4a03.pdf


106 
 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. Rio de Janeiro 

Atlas 2016.  

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 12ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2016. 

OCB – ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS. O que é o que faz e o 

que pode fazer o cooperativismo no Brasil. Disponível em: 

http://www.ocb.org.br/SITE/ocb/index.asp Acesso 20 ago 2015.  

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ.. SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO (BRASIL). Agronegócio e 

cooperativismo no Paraná. Curitiba: OCEPAR, 2010. 

PADOVEZE, Clóvis Luís; BERTOLUCCI, Ricardo Galinari. Gerenciamento do risco 

corporativo em controladoria: enterprise risk management (ERM). 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em 

defesa do princípio da imputação penal subjetiva. 4. ed., rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 1. Parte Geral – Arts. 1º a 

120. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais: 2011. 

_______. Direito penal do ambiente: biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005), 

meio ambiente, ordenação do território, patrimônio cultural. 5. ed., rev. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013.  

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Tradução de Mário Pugliesi e Norberto de 

Paula Lima. São Paulo: Hemus, 1981. 

SANTIAGO COSTA. Responsabilidade penal da pessoa jurídica pelo dano ambiental e a 

teoria da dupla imputação – Uma visão crítica. Fórum de Dir. Urbano e Ambiental – 

FDUA, Belo Horizonte, ano 11, n. 65, p. 61-73, set./out. 2012. Disponível 

em:<http://www.ssantosrodrigues.com.br/wpcontent/themes/santosrodrigues/artigos/2012-10-

FDUA-01.pdf> Acesso em: 20.06.2016. 

SETE LINHAS QUE ORIENTAM O COOPERATIVISMO. Disponível em: 

<http://www.ocb .org.br/site/cooperativismo/principios.asp> .Acesso 31 ago 2015. 

SETTI, Eloy Olindo. Cooperativismo paranaense: OCEPAR 40 anos : construindo o 

futuro. Curitiba: OCEPAR, 2011. 

SIMIONI, Flávio José et al. Lealdade e oportunismo nas cooperativas: desafios e mudanças 

na gestão. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 47, n. 3, p. 739-765, 2009, Pág. 742. 

Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/resr/v47n3/v47n3a10.pdf> Acesso em 03/05/2016.  



107 
 

 
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Tutela penal do meio ambiente. 4. ed., rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

SISTEMA OCEPAR. O Cooperativismo no Paraná e o Sistema Ocepar, 2016. Disponível 

em: <http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/2011-12-05-11-

29-42/2011-12-05-11-42-54> Acesso em: 28.04.2017.  

 

SOTO, Walter Choquehuanca. História do Cooperativismo. Disponível 

em:<http://www.choquehuanca.da.ru>. Acesso em: 29 ago 2015. 

 

SCHNEIDER, José Odelso. As origens do cooperativismo. In: MAY, Nilson Luiz (Coord.). 

Compêndio de Cooperativismo Unimed. Porto Alegre: WS,1998. 

 

TACHIZAWA, Élio T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

 

VALLE, Ciro Eyer do. Qualidade Ambiental: como ser competitivo protegendo o meio 

ambiente: como se preparar para a norma ISO 14000; Ed. Pioneira, 1995. 

 

Vieira, Paulo Gonçalves Lins. PINHEIRO, Andrea Mattos. Cooperativismo Passo a Passo. 

Curitiba: Juruá, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

ANEXO – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.605/1998 -  CRIME 

AMBIENTAL - APELANTES QUE RECEBIAM EM MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO 

DO ÓRGÃO AMBIENTAL.  MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADA 

PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTES APELANTE OSCAR 

PARTE ILEGÍTIMA. ARGUMENTO AFASTADO RESPONSÁVEL EFETIVO DA 

PROPRIEDADE. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS IMPOSSÍVEL SENTENÇA 

CONDENATÓRIA MANTIDA. Recursos conhecidos e improvidos, resolve esta 1ª Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,  

mantendo incólume a sentença monocrática. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná. 1ª Turma Recursal - 0001646-12.2012.8.16.0064/0 - Castro -  Rel.: Aldemar Sternadt 

- J. 11.04.2016) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CRIME AMBIENTAL (ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98). 

DEPÓSITO DE RESÍDUOS POLUENTES (ESTERCO) EM ÁREA EXTERNA DA 

EMPRESA. POTENCIAL CAUSA DE DANOS À SAÚDE HUMANA, 

PRINCIPALMENTE PELO CHEIRO FORTE E PELA POEIRA QUE O MATERIAL 

LANÇAVA AO MEIO AMBIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, QUE SE PERFAZ 

COM A PRÁTICA DA CONDUTA DANOSA, INDEPENDENTE DE EFETIVO DANO À 

SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE. AUTORIA CONFIRMADA PELOS 

DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS.CRIME 

CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 

CAUSA DE AUMENTO DA PENA, PREVISTA NO ART. 15, II, DA LEI AMBIENTAL. 

LUCRO VISADO PELO AGENTE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DA EMPRESA. 

MANUTENÇÃO.PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO PENAL Estado do 

ParanáPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAApelação Crime nº 1504788-6 fls. 

APLICADA À EMPRESA, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE. ART. 21, III, DA LEI Nº 9.605/98. ACOLHIMENTO. EMPRESA QUE 

APÓS A AUTUAÇÃO DOS FISCAIS DO IAP, RECOLHEU TODO O MATERIAL 

POLUENTE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. 

RELATÓRIO. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 

1504788-6 - Marechal Cândido Rondon -  Rel.: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo - 

Unânime - J. 21.07.2016) 

 

EMENTA: DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS DA LEI 9.605/98 DESTRUIÇÃO 

DE FLORESTA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONDOMÍNIO. 

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. 1. A supressão 

de floresta típica de área especialmente protegida caracteriza a prática do crime do art. 38 da 

Lei 9.605/98. 2. Condenação pela prática do delito do art. 38 da Lei 9.605, com pena 

hipotética fixada para a pessoa jurídica em 1 (um) ano de detenção, em decisão transitada em 

julgado para a acusação. 3. É cabível a persecução criminal contra a pessoa jurídica que 

comete crime contra o meio ambiente, com supedâneo no art. 3º da Lei 9.605/98, quando o 

delito for cometido por decisão de seu representante legal ou colegiado. 4. Prazo prescricional 

de 4 (quatro) anos (art. 109, V do CP), lapso temporal este já transcorrido entre a data dos 

fatos atribuíveis ao Condomínio e o recebimento da denúncia, o que leva à declaração de 

extinção de punibilidade, em face da prescrição retroativa. (BRASIL. Tribunal Regional 
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Federal da 4ª Região. ACR 5014575-53.2013.404.7200, OITAVA TURMA, Relator 

LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 04/10/2016) 

 

EMENTA: PENAL. CRIME AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. ART. 38 E 48 DA 

LEI Nº 9.605/98. DOSIMETRIA. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo no 

cometimento dos crimes tipificados nos arts. 38 e 48 da lei 9.605/98, mantém-se a condenação 

dos réus como incursos nas respectivas penas, razoavelmente dosadas na sentença. (BRASIL. 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 5019772-86.2013.404.7200, SÉTIMA 

TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 14/04/2016) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 38, 38-A E 55 DA 

LEI 9.605/98. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ART. 2º DA LEI 8.176/91. 1. 

Inexiste conflito de normas entre os arts. 55 da Lei 9.605/98 e 2º da Lei 8.176/91. 2. Havendo 

provas em favor do réu, gerando no mínimo forte dúvida, a absolvição é medida que se 

impõe. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 5000246-62.2011.404.7214, 

SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 

02/03/2016) 

 

EMENTA: PENAL. ARTS. 38 E 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. CRIME AMBIENTAL. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE. 

COMPROVAÇÃO. AUTORIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS. 

AGRAVANTE DO ART. 15, II, "A"AFASTAMENTO. 1. A denúncia é apta, pois descreve 

os fatos com detalhes, todos elementos do tipo penal, a responsabilidade penal e imputação 

adequadamente realizadas, não havendo vício a ser reconhecido. 2. Comete o crime ambiental 

tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/98 quem executa pesquisa, lavra ou extração de recursos 

minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida. 3. Comete o crime ambiental tipificado no art. 38 da Lei nº 9.605/98 quem 

destrói ou danifica floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, 

ou a utiliza com infringência das normas de proteção. 4. Hipótese em que a ausência de 

exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime previsto no art. 38 da Lei nº 

9.605/98, porque a danificação da floresta considerada de preservação permanente foi objeto 

do Termo de Ajustamento de Conduta, em que a ré comprometeu-se a recuperar os danos 

ambientais, e também porque vistoria da FEPAM constatou que a extração mineral vinha 

ocasionando danos ao meio ambiente. 5. "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 

discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos 

ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena." (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do 

STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo o ser tomado em 

conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos 

previstos no art. 59 do Código penal, principalmente na censurabilidade da conduta. 6. Deve 

ser afastada a agravante do artigo 15, II, "a", da Lei 9.605/98, porque a intenção de obter 

vantagem pecuniária não transborda do que comumente se verifica em se tratando das 

espécies delitivas em comento, em geral ocorrentes no âmbito de atividade de exploração 

econômica. 7. Apelação criminal provida para reduzir a pena quanto à ré João Guadagnin - 

ME. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 5000604-34.2014.404.7113, 

OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 29/01/2016) 

 

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO 

DE MADEIRA SEM LICENÇA. CRIME AMBIENTAL (ART. 46 DA LEI Nº 9.605/98). 
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CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE 

IDEOLÓGICA PELO CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. ART. 225, § 

3º, CF/88. ART. 3º DA LEI 9.605/98. REPARAÇÃO DE DANO. LEI 11.719/2008. 1. 

Absorção do crime de uso de documento falso pelo crime ambiental, pois a expedição da 

segunda via da ATPF nº 728201 com dados diversos dos constantes na primeira via, objetivou 

o transporte e comercialização de produtos florestais não autorizados. 2. Materialidade e 

autoria demonstradas pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo e pelos 

documentos acostados nos autos. 3. O § 3º do art. 225 da Constituição Federal de 1988 

previu, em razão de opção política do legislador, a possibilidade de responsabilização penal 

das pessoas jurídicas por crimes ambientais. O art. 3º da Lei 9.605/98, que cuida dos crimes 

contra o meio ambiente, regulamentou esse preceito constitucional em referência, dando-lhe a 

densidade necessária. 4. Não há qualquer inconstitucionalidade no § 3º do art. 225 da 

Constituição Federal, fruto de uma escolha política do legislador, que atende às expectativas 

por prevenção e proteção de condutas atentatórias ao meio ambiente, bem jurídico de espectro 

coletivo, de enorme relevância para o ser humano na atualidade. 5. A Lei que prevê a 

obrigação de reparação de danos pelo réu, publicada em 26/06/2008, conferindo nova redação 

ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não pode retroagir para alcançar fatos 

acontecidos no ano de 2005.A Turma, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a absorção do 

crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal pelo delito do art. 46, 

parágrafo único, da Lei 9.605/98, fixando a pena em 01 ano de detenção e 16 dias-multa, 

substituída por duas restritivas de direito; isentou o réu do pagamento de reparação do dano; 

deu provimento à apelação interposta pelo Parquet Federal para condenar a pessoa jurídica 

pela prática do crime ambiental previsto no art. 46, da Lei 9.605/98, ao pagamento de multa, 

no valor de 30 (trinta) dias-multa, proibindo-a de contratar com o poder público, de receber 

subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 01 (um) ano. 

(BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. ACORDAO 2009.41.00.000351-1, 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-

DJF1 DATA:06/09/2012 PAGINA:611.) 

 

EMENTA: Apelação criminal. Crime ambiental. Falsidade ideológica. Tipificação. Autoria. 

Comprovação. Absolvição. Impossibilidade. Perícia. Ausência. Constatação. Laudo. 

Suficiência. Consunção. Possibilidade. Multa. Provas. Honorários. Manutenção. Impõe-se a 

condenação dos acusados quando existirem nos autos provas suficientes da tipicidade e 

autoria. O laudo de constatação subscrito por servidores, sendo um deles analista ambiental, é 

apto para a comprovação dos delitos. Constatado nos autos que a adulteração da guia florestal 

tinha como objetivo exclusivo viabilizar o transporte e venda de madeira de forma irregular, 

constituindo-se crime meio para a prática do delito ambiental, é possível a absorção do falso 

pelo delito ambiental. Exclui-se da sentença a condenação de multa por abandono da causa se 

não existem provas concretas dessa deserção.(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia. Apelação, Processo nº 0005854-64.2015.822.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) 

do Acórdão: Des. Valter de Oliveira, Data de julgamento: 05/05/2016) 

 

EMENTA: EMENTA: PENAL. CRIME AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. ART. 38 

E 48 DA LEI Nº 9.605/98. DOSIMETRIA. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo 

no cometimento dos crimes tipificados nos arts. 38 e 48 da lei 9.605/98, mantém-se a 

condenação dos réus como incursos nas respectivas penas, razoavelmente dosadas na 

sentença. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 5019772-
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86.2013.404.7200, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos 

autos em 14/04/2016) 

 

EMENTA: Apelação. Preliminar afastada. Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Recurso 

defensivo postulando a absolvição das pessoas físicas e jurídica por falta de provas ou a 

desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 

Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos 

moldes em que proferida. Poluição sonora em nível prejudicial à saúde. Crime ambiental 

configurado. Penas, regime inicial aberto e substituição da sanção privativa de liberdade por 

restritiva de direito bem fixados. Recurso não provido. (BRASIL. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. Relator(a): Sérgio Coelho; Comarca: Penápolis; Órgão julgador: 9ª 

Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/11/2015; Data de registro: 14/11/2015) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME AMBIENTAL.  CAUSAR POLUIÇÃO 

POR MEIO DE LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE RESULTEM OU 

POSSAM RESULTAR EM DANOS A SAÚDE HUMANA, OU PROVOQUEM 

MORTANDADE DE ANIMAIS OU DESTRUIÇÃO DA FLORA (ART. 54,§ 2º, INCISO V, 

DA LEI 9.605/98) E DESTRUIR FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE (ART. 38 DA LEI 9.605/98).  PRESCRIÇÃO RETROATIVA.  

RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO.  LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS 

FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS 

(ART.109, INCISO V, DO CP).  MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. I. "Prescrição 

retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da 

acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores á própria sentença". 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p.519) (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - 

AC - 682207-3 - Rebouças -  Rel.: Lidio José Rotoli de Macedo - Unânime -  - J. 09.12.2010) 

 

EMENTA: Ambiental. Empresa. Autorização e PCA. RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. 

LANÇAMENTO EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS 

OU REGULAMENTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL. 

EFETIVIDADE. A aparente regularidade formal aos fins de exploração da atividade, 

autorização e Plano de Controle Ambiental, não exime a empresa da obrigação de atuar dentro 

das normas estabelecidas, com o necessário tratamento de resíduos, nem suplanta a 

constatação do flagrante e da perícia ambiental, a reforçar o crime ambiental pelo depósito de 

dejetos em local inapropriado e sem o tratamento devido. Exauridos os recursos da Instância 

Recursal, promove-se a execução provisória da reprimenda imposta em reverência ao 

Princípio da Efetividade da Jurisdição Penal. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia. Apelação, Processo nº 0001248-33.2015.822.0601, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) 

do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 29/09/2016) 

 

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 56, CAPUT, LEI 9.605/98. 

TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS EM LEI E EM REGULAMENTO. DECRETO 96.044/98. CARGA 

TÓXICA (12.000 KG DE SUCATA DE BATERIA). ACONDICIONAMENTO 

INADEQUADO DE CARGA, INCAPAZ DE SUPORTAR OS RISCOS DE TRANSPORTE 

(ARTS. 6º, 17, 18, DO REGULAMENTO PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS, APROVADO PELO DECRETO 96.044/98). VAZAMENTO DE 
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ELETRÓLITO (COMPOSTO DE ÁCIDO SULFÚRICO E CHUMBO) DE SUCATA DE 

BATERIA. APELAÇÃO 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVEU E INDIVIDUALIZOU AS 

CONDUTAS DO MOTORISTA, DO RESPONSÁVEL LEGAL E DA PESSOA JURÍDICA. 

PLENO CONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO E AMPLA POSSIBILIDADE DE AMPLO 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. PRETENSA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA 

A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. PRETENSA NULIDADE E INSUBSISTÊNCIA 

DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO.PRESCRIÇÃO DE PENA HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE.PRETENSÃO, 

ADEMAIS, QUE REQUERERIA PRÉVIA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA 

DOLOSA PARA A CULPOSA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. LAUDO DO INSTITUTO AMBIENTAL QUE COMPROVOU O 

VAZAMENTO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA.PRETENSA ATIPICIDADE DA CONDUTA 

POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TESE 

REJEITADA.RISCO CONCRETO E IMINENTE EVIDENCIADO. DELITO QUE NÃO 

REQUER RESULTADO NATURALÍSTICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO 

MOTORISTA. EXCLUDENTE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE O 

APELANTE MOTORISTA TINHA O DEVER DE VERIFICAR PERIODICAMENTE A 

REGULARIDADE DA CARGA PERIGOSA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE 

CARACTERIZADA, OUTROSSIM, DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. GESTOR 

DA JURÍDICA. DOLO DOS RÉUS COMPROVADO.CONDENAÇÃO MANTIDA. 

DOSIMETRIA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS COMO CONDIÇÃO DO REGIME 

ABERTO.READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA QUANTO À DESTINAÇÃO 

DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONTA JUDICIAL VINCULADA À UNIDADE 

GESTORA. RESOLUÇÃO 154 DO CNJ. APELAÇÃO 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL EM FACE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE 

RESPONSABILIZAÇÃO DESTA PELA PRÁTICA DE CRIMES AMBIENTAIS. CRIME 

AMBIENTAL. ART. 54, CAPUT, LEI Nº 9.605/98. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. ARTIGO 3° DA LEI N° 9.605/98, C.C. ARTS. 173, §5° E 225 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

RECUSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA DETERMINAR O 

SEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. "Aceita-se a 

responsabilização penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, sob a condição de que seja 

denunciada em coautoria com pessoa física, que tenha agido com elemento subjetivo próprio." 

(STJ-6ª Turma, REsp 800.817/SC, Rel. Ministro Celso Limongi, j. em 04/02/2010, DJe 

22/02/2010) - (BRASIL.Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 

1121696-9 - Cruzeiro do Oeste -  Rel.: Lilian Romero - Unânime -  - J. 03.07.2014) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 60 E 68, DA LEI 

9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS 

DESFAVORÁVEIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I - A materialidade 

delitiva está demonstrada de forma cristalina pelo Auto de Infração acostado aos autos, bem 

como através do Relatório de Inspeção Técnica, o qual está acompanhado de registros 

fotográficos do depósito irregular de resíduos sólidos no local vistoriado, sobretudo sucatas 

metalizadas. II – De igual modo, as declarações prestadas pelos próprios Apelantes e pelas 
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demais testemunhas evidenciam a autoria do delito; III – Logo, incorreram os apelantes nas 

condutas tipificadas nos artigos 60 e 68, ambos da Lei nº 9.605/98, mediante o 

descumprimento de obrigações de relevante interesse ambiental; IV – O Apelante, além de 

responder por outro crime ambiental, não reúne condições favoráveis à substituição da pena 

privativa de liberdade, por restritiva de direitos. V - Recurso conhecido e improvido; 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Relator (a): Jomar Ricardo Saunders 

Fernandes; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Vara Esp. do 

Meio Ambiente e Questões Agrárias; Data do julgamento: 19/10/2016; Data de registro: 

21/10/2016) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL –  Crime ambiental –  (art. 62, I, c.c. o art. 2º, c.c. o art. 3º, todos 

da Lei nº 9.605/98) –  Preliminar –  Cerceamento de defesa pelo indeferimento de realização 

de perícia técnica no local dos fatos –  Inocorrência –  Prova que se mostrou prescindível para 

o deslinde da causa –  Decisão baseada em outros elementos de convicção –  Impossibilidade 

de realização da prova, porquanto o imóvel já havia sido demolido –  Arguição de prejuízo 

que não restou demonstrada –  Inteligência do art. 563, do CPP –  Matéria suscitada e 

decidida em outras três  oportunidades, sem que houvesse impugnação pela defesa –  

Preclusão –  Ocorrência –  Preliminar rejeitada. Mérito –  [...] Admissão pelo acusado que não 

possuía autorização do órgão municipal  para a demolição da edificação –  Condenação 

mantida –  Penas,  regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos corretamente fixados –  Redução da pena de multa –  Descabimento –  "Quantum" 

infligido de acordo com a real capacidade financeira dos acusados (supermercado e seu 

proprietário) –  Sanção aplicada nos moldes estabelecidos no art. 18, da Lei nº 9.605/1998 –  

Recurso desprovido. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 0001958-

83.2011.8.26.0180 - Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Espírito Santo do Pinhal; Órgão 

julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 28/06/2016; Data de registro: 

04/07/2016) 

 

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAL E CONTRA A 

ORDEM ECONÔMICA. LEIS 8.176/91 E 9.605/98. EXPLORAÇÃO DE BASALTO. 

AUTORIZAÇÕES. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os 

arts. 55 da Lei 9.605/98 e 2º, caput, da Lei 8.176/91, protegem bens jurídicos distintos (o 

meio ambiente e a ordem econômica), não havendo conflito aparente de normas. Ausente 

demonstração de que o réu tivesse ciência de que agia irregularmente por não ter licenças 

vigentes para exploração mineral no momento da fiscalização, e havendo prova de que tinha 

licenças ambientais e autorização do DNPM no período anterior, bem como obteve novas 

autorizações pouco tempo após os fatos, em decorrência de requerimentos antes formulados, 

mantém-se a sentença absolutória.  (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 

5005158-10.2012.404.7104, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, 

juntado aos autos em 02/09/2016) 

 

EMENTA: PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 64 DA LEI Nº 9.605/98. 

CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Aos 

crimes praticados após a vigência da Lei nº 12.234, de 05.05.2010, que alterou o art. 110, § 

1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes do recebimento da denúncia, é 

restrita à hipótese de prescrição em abstrato, com base na pena máxima cominada no preceito 

secundário do tipo penal. Tal norma se aplica inclusive à pessoa jurídica co-denunciada por 

crime ambiental. No caso de aplicação somente de pena de multa, o cômputo da prescrição 

com base na pena aplicada considera somente os períodos posteriores ao recebimento da 
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denúncia. 2. A postulação referente à possibilidade de suspensão condicional do processo é 

restrita à fase de instrução da ação, não sendo cabível a alegação da matéria após a prolação 

da sentença condenatória, em face da preclusão. Precedentes. 3. Comprovados a 

materialidade, a autoria e o dolo no cometimento do crime tipificado no art. 64 da Lei 

9.605/98, consistente em edificação irregular em área de preservação permanente, mantém-se 

a condenação da ré como incursa nas respectivas penas. 4. O efeito da condenação, 

consistente na obrigação de reparar o dano, está previsto no art. 91, I, do Código Penal. 

(BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 5019176-05.2013.404.7200, 

SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 

14/04/2016) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A FLORA. ART. 38 DA LEI 9.605/98. 

CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS 

PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE CONFIRMAM A AUTORIA 

E MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE 

PREVISTO DE UM ANO DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR 

UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL AO CASO EM 

TELA. REDUÇÃO DO MONTANTE DA PRESTAÇAO PECUNIÁRIA. 

INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO COM AS CONDIÇOES FINANCEIRAS DO 

APENADO.SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. I - A conduta do 

recorrido de desmatar quase um hectare de vegetação, em estágio médio ou inicial de 

regeneração, em área de preservação permanente (nascente de água), sem autorização do 

órgão ambiental competente, demonstra ofensividade capaz de lesionar materialmente o bem 

jurídico protegido, não sendo possível, portanto, a aplicação ao caso do princípio da 

insignificância penal do fato. II - Estando a autoria e a materialidade bem delineada nas 

provas encampadas nos autos, não há que se falar em ausência de provas para se manter a 

condenação. III - Aplicada a pena no mínimo legalmente previsto no artigo 38 da Lei 

9.605/98, não há que se falar em desproporção na dosimetria penal. IV - Presentes os 

requisitos do artigo 44 do Código Penal, e se tratando de pena igual a um ano, substitui-se a 

pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em 

prestação pecuniária, no valor de dois mil reais, em favor da instituição designada na 

sentença. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 1470519-4 

- Marmeleiro -  Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime -  - J. 17.03.2016) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CRIME CONTRA A 

FLORA. ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO ANTE 

O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA 

MODALIDADE RETROATIVA. ARTIGO 110, § 1º, C/C ARTIGO 107, IV E ARTIGO 

109, V, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) 

MESES DE DETENÇÃO.DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE 

A DATA DO FATO E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.DECRETADA 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICADO 

NO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 

1490415-7 - São João do Triunfo -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime -  - J. 12.05.2016) 
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EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38 E 50 DA LEI Nº 

9.605/1998. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA 

PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE 

ANALISADA PELO MAGISTRADO A QUO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA 

RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMPRIMENTO.ADEQUAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 

EVENTUAL PARCELAMENTO, REDUÇÃO OU ISENÇÃO QUE DEVE SER 

AVALIADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO 

DESPROVIDO. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 

1382365-5 - Mangueirinha -  Rel.: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo - Unânime -  - J. 

15.10.2015) 

 

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 38, 38-A E 39 DA LEI N° 

9.605/98. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO ACUSADO A CONDUTA DE CORTAR 

ÁRVORES, INCLUSIVE PINHEIRO TIPO ARAUCÁRIA, EM ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE.DERRUBADA DE MAIS DE QUATROCENTAS 

ÁRVORES, DE ESPÉCIES DIVERSAS - RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA NOS 

AUTOS- VERSÃO DO RÉU NÃO AMPARADA EM QUALQUER PROVA- PENA 

FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª 

C.Criminal - AC - 1252644-0 - Lapa -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime -  - J. 

29.01.2015) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CRIME AMBIENTAL (ART. 41 DA LEI Nº 9.605/98). 

ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 

OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA EM 

CONCRETO. ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE LAPSO 

TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI, ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO 

DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.PRESCRIÇÃO 

NA MODALIDADERETROATIVA.RECURSO PROVIDO. Verificado que, entre a data do 

recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso 

superior de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), em decorrência da pena aplicada em 

concreto, é caso de decretação da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. 

(BRASIL Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 1410927-8 - Quedas 

do Iguaçu -  Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime -  - J. 08.10.2015) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ARTIGO 41 DA LEI Nº 

6.905/98. PLEITO ABSOLUTÓRIO.AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS 

PELAS PROVAS DOCUMENTAL E ORAL ROBUSTA, HARMÔNICA E COESA A 

AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO.INOCORRÊNCIA. 

DOLO QUE EXSURGE INCONTESTE DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 1259252-0 - Mallet -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime -  - 

J. 23.10.2014) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL (ARTIGO 41, DA LEI 

Nº.9.605/98) - ACOLHIDO O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - 
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PENA APLICADA, DE MULTA, ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - 

PASSADOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (06.10.10) E A 

DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (22.03.13), MAIS DE 

DOIS ANOS.ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA JULGADA, "DE 

OFICIO", EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, 

DO CÓDIGO PENAL. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - 

AC - 1113433-7 - União da Vitória -  Rel.: Roberto De Vicente - Unânime -  - J. 30.01.2014) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. 

CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGADA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 

INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE.EXPRESSIVA LESÃO AMBIENTAL, FACE A QUANTIDADE DE 

LENHA APREENDIDA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE 

DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.ADEQUAÇÃO COM AS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APENADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª 

C.Criminal - AC - 1544124-4 - Ipiranga -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime -  - J. 

21.07.2016) 

 

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL ART. 46, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N 9.605/98. MANUTENÇÃO DE MADEIRA EM 

DEPÓSITO SEM CADASTRO NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. 

COMPROVAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. ARTIGO 68 DA LEI Nº 

9.605/98. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 60, CAPUT, DA LEI 9.605/98 E 299, DO 

CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. O sujeito ativo dos delitos 

cometidos no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que 

detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa. 

2. Ao manter em depósito madeira sem o correspondente cadastro no DOF (documento de 

origem florestal), resta configurado o crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. 

3. No processo penal, o réu defende-se de fatos e não da capitulação jurídica atribuída na peça 

acusatória. Se a sentença condenatória limita-se a dar aos fatos definição diversa daquela 

consignada na denúncia, ocorre simples "emendatio libelli", em observância ao artigo 383 do 

Código de Processo Penal. 4. A obrigação de especial interesse ambiental a que alude o tipo 

penal do art. 68 da Lei nº 9.605/98 deve decorrer de um vínculo legal específico do 

denunciado, que lhe imponha especial dever de cuidado, proteção ou vigilância em relação ao 

meio ambiente. 5. O delito de falsidade ideológica ocorre com a inserção ou missão de 

declaração falsa, ou diversa da que deveria constar, também se tratando de crime formal, 

sendo desnecessária a ocorrência de dano para que se configure o tipo penal. 6. Apelação 

criminal parcialmente provida. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 

5003406-14.2014.404.7110, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, 

juntado aos autos em 10/06/2016) 

 

EMENTA: APELAÇÃO - CRIME AMBIENTAL - ARTIGOS 39 (TRÊS VEZES), 48 E 50, 

TODOS, DA LEI Nº 9.605/98, C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DO FATO 

DE QUE O RECORRENTE POSSUÍA AUTORIZAÇÃO PARA A PODA - NÃO 

ACOLHIMENTO - DOCUMENTO QUE AUTORIZARIA O CORTE ESPECÍFICO E 

RELACIONADO A PEQUENA ÁREA - ALÉM DO MAIS, AUTORIZAÇÃO QUE JÁ SE 

ENCONTRAVA COM O PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO QUANDO DO CORTE 
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DAS ÁRVORES - ARGUMENTO DE QUE TERCEIRO TERIA EFETUADO A PODA - 

AFASTAMENTO - ÁREA DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE, A QUEM CABERIA 

A FISCALIZAÇÃO - DOSIMETRIA ESCORREITA - GRAVIDADE DO DANO 

FARTAMENTE DEMONSTRADA - NÚMERO ELEVADO DE ÁRVORES CORTADAS: 

296 ARAUCÁRIAS, 72 ÁRVORES IMBUÍAS, ALÉM DE 819 ÁRVORES DE FOLHAS 

DIVERSAS EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO E 10,1 HECTARES DE 

VEGETAÇÃO NATIVA DANIFICADA- SENTENÇA MANTIDA EM SUA 

INTEGRALIDADE- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (BRASIL. Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 1419224-8 - Lapa -  Rel.: José Carlos 

Dalacqua - Unânime -  - J. 30.06.2016) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48, DA LEI N. 

9.605/98. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE 

RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. 

MÉRITO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Diante do exposto, resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

CONHECER do recurso e declarar de OFÍCIO a extinção da punibilidade dos APENADO em 

decorrência da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise do mérito 

recursal, nos exatos termos deste voto. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 1ª 

Turma Recursal - 0003197-83.2010.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba -  Rel.: Fernanda 

Orsomarzo -  - J. 17.08.2015) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME - ARTIGOS 39, 50 E 60, TODOS DA LEI Nº 9.605/98 - 

AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA ACUSAÇÃO - PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA - OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ EM TRÊS ANOS - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 119 DO CÓDIGO PENAL - PENA QUE SE REGULA SOBRE 

A PENA DE CADA UM DOS CRIMES, ISOLADAMENTE - RECONHECIMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU COM RELAÇÃO AOS DELITOS 

PREVISTOS NOS ARTIGOS 50 E 60, AMBOS DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS - 

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO E DA ATENUANTE EM RAZÃO 

DO BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO OU ESCOLARIDADE DO AGENTE - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS 

PENAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA fls. 2. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 

1289593-5 - Jaguariaíva -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime -  - J. 24.09.2015) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DAS NORMAS PENAIS. 

INCRIMINADORAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 50 E 51, DA LEI N.º 9.605/1998 

(LEI DE CRIMES AMBIENTAIS), NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL - 

INOBERSVÂNCIA DO RITO -  INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM RECEBIMENTO DA  

DENÚNCIA ? NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Recurso conhecido 

e prejudicado.     Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, conhecer do recurso 

e, declarar, de ofício, a nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento, 

restando prejudicado o mérito do recurso. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

1ª Turma Recursal - 0003106-22.2012.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba -  Rel.: FERNANDA 

DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO -  - J. 06.07.2015) 
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EMENTA: PENAL. ART. 50-A DA LEI 9.605/98. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO 

NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 

DA P ENA. SUBSTITUIÇÃO INDEFERIDA. 1. Elementos probatórios dos autos que 

demonstram de forma inarredável a materialidade, autoria e o dolo do réu como incurso no 

delito do artigo 50-A da Lei nº 9.605/98, como sendo o responsável pela contratação dos 

demais co-denunciados para o corte de pinus em área de reserva legal de propriedade do 

INCRA. 2. O princípio da insignificância tem lugar nas situações excepcionais em se tratando 

de crime ambiental, incidindo somente às condutas que apresentarem potencial lesivo mínimo 

ou inexistente. 3. Nas hipóteses de condenação igual ou inferior a quatro anos, e sendo o réu 

reincidente, cabível a fixação do regime inicial semi-aberto para o cumprimento da pena, nos 

termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. 4. 

No que diz respeito à substituição da pena corporal, considerando que o réu responde a varias 

ações penais, não se mostra socialmente recomendável a medida de substituição, como exige 

o § 3º do artigo 44 do Código Penal. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 

5001704-88.2013.404.7006, SÉTIMA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado 

aos autos em 27/07/2016) 

 

EMENTA: Apelação. Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Recurso defensivo postulando 

a absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente 

para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Réu portador de maus 

antecedentes. Penas, regime prisional semiaberto e substituição da sanção privativa de 

liberdade por restritiva de direito bem fixados e que não comportam alteração. Recurso não 

provido. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator(a): Sérgio Coelho; 

Comarca: Andradina; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 

01/10/2015; Data de registro: 08/10/2015) 

 

EMENTA: PENAL E PROCESUAL PENAL. ART. 69 E 54 DA LEI N.º 9.605/98. CRIME 

AMBIENTAL. POLUIÇÃO. ARTIGO 54, CAPUT, LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA. 1. O tipo penal do art. 54 da Lei 9.605/98 é crime de perigo 

abstrato que se consuma com a simples conduta de poluir, independentemente de qualquer 

resultado concreto à saúde humana, mas que tem como elemento normativo do tipo a 

necessidade de que esta poluição deva ser de níveis tais que possam resultar em danos ao 

homem. 2. Verificada a decorrência do lapso prescricional previsto no art. 109 do Código 

Penal para a pena corporal do tipo em questão, deve ser reconhecida a prescrição e extinta a 

punibilidade do réu. 3. Verificada a ocorrência da efetiva poluição em nível apto a configurar 

a materialidade do crime capitulado no art. 54, da Lei n.º 9.605/98, impõe-se a manutenção da 

sentença condenatória. 4. Julgada extinta a punibilidade do réu Eduardo restando prejudicada 

a apelação e desprovido o recurso do correu Daniel. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 

4ª Região. ACR 5000415-22.2010.404.7008, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO 

BRUNONI, juntado aos autos em 25/02/2016) 

 

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, §2º, INC. V, DA LEI 

9.605/98. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 

DOIS ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. 

DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
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PELA PRESCRIÇÃO, RECONHECIDA DE OFÍCIO. ARTS. 107, IV, 109, V, E 110, 1º, 

TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PREJUDICADO. (BRASIL. Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 1035642-8 - Imbituva -  Rel.: Lilian Romero - 

Unânime -  - J. 13.06.2013) 

 

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. POSTO DE GASOLINA EM 

FUNCIONAMENTO SEM PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ART. 1º, INC. I, 

LEI Nº 8.176/1991 C.C. ART. 60, LEI Nº 9.605/1998). SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA.INSURGÊNCIA DO PARQUET ESTADUAL.MATERIALIDADE E 

AUTORIA INCONTESTES.DESCONHECIMENTO QUANTO À EXIGÊNCIA DA 

REFERIDA LICENÇA. EMPRESA AUTUADA PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO 

PARANÁ - IAP -, EM 2005, HÁ MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DE TER, CONTRA SI, 

INSTAURADO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POLICIAL. NORMAS 

AMBIENTAIS PROMULGADAS/EDITADAS HÁ QUASE UMA DÉCADA DA 

INICIATIVA, EM 2011, PELOS ADMINISTRADORES, DE OBTER A 

LICENÇA.ASSESSORIA PRESTADA PELA DISTRIBUIDORA IPIRANGA CESSADA 

EM 2005. INÉRCIA DA QUAL NÃO PODEM FAVORECER-SE. AÇÕES COMETIDAS 

MEDIANTE CONCURSO FORMAL. RECURSO PROVIDO. (BRASIL. Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná. 2ª C.Criminal - AC - 1103132-2 - Barracão -  Rel.: José Mauricio Pinto 

de Almeida - Unânime -  - J. 21.11.2013) 

 




