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RESUMO 

 

O tema do presente trabalho são os efeitos penais decorrentes da celebração de termos de 

compromisso de conduta na esfera ambiental administrativa e cível, especificamente no que 

toca às cláusulas de reparação do dano. O trabalho parte da análise da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, que limita os efeitos da celebração de tais acordos na esfera penal 

à dosimetria da pena, em caso de eventual condenação, em razão do argumento da separação 

das instâncias. De outro lado, diversos autores propõem soluções teóricas alternativas para a 

pergunta do trabalho, como a possibilidade de se extrair efeitos sobre a tipicidade, 

antijuridicidade, culpabilidade, dentre outros. O trabalho irá se dedicar a analisar a consistência 

dos argumentos a partir da teoria do delito, apontando seus acertos e erros. A partir disto, será 

proposta uma forma diferente de abordagem do problema, que leva em consideração os diversos 

tipos de compromisso de conduta ambiental e suas cláusulas específicas para se pensar na 

existência ou não de efeitos penais. Ao final, o trabalho irá propor formas de solução para a 

questão, em especial no que se refere aos efeitos penais das cláusulas de reparação do dano 

ambiental nos acordos administrativos, deixando as bases para futuras discussões a respeito de 

outros tipos de cláusulas. 

Palavras-chave: Direito penal econômico. Direito Penal Ambiental. Direito Administrativo 

Ambiental. Assessoriedade. Independência de instâncias. Termo de ajuste de conduta. 

Reparação do dano. Efeitos penais de acordos cíveis e administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The subject of this Master´s Dissertation is about the potential effects in the criminal sphere of 

environmental terms of commitment celebrated in the civil sphere, specifically the effects of 

the damage repair clauses. The dissertation starts from the case law of the Brazilian’s Superior 

Court of Justice, which states e limits these effects to the dosimetry of the penalties imposed 

due environmental crimes, based upon the argument of the independence of judicial and 

administrative/civil body. On the other side, many authors propose alternative solutions to the 

problem, as the possibility of effects on the elements of the offense structure. The dissertation 

will analyze the consistency of the arguments, based upon the crime-theoretic model, pointing 

out its mistakes and successes. From this, it will be proposed a different form of approaching 

the problem, in which the different types and clauses of terms of commitment are taken into 

account in the conclusion of the existence (or not) of such effects. In the end, the dissertation 

will offer solutions to the question, specifically on damage repair clauses established in terms 

of commitment of the civil sphere.  

Keywords: Criminal law. Environmental criminal law. Term of commitment. Independence of 

judicial and administrative/civil body. Damage repair clauses. Effects in the criminal sphere.  
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INTRODUÇÃO 

 

Tema do trabalho 

 

A investigação se destina a analisar se existem e, em caso positivo, quais seriam os 

efeitos da celebração de termo de ajuste de conduta ambiental (TAC´s) sobre a persecução 

criminal de pessoas físicas e jurídicas com fundamento na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 

9.605/98).  

Concentramos nossos esforços na análise dos efeitos específicos das obrigações de 

reparação do dano ambiental existentes nos TAC´s e efeitos ex lege1, apesar de a discussão ser 

mais ampla e abarcar também obrigações consensuais de natureza diversa, como de substituição 

de sanções, de adequação de processos e estruturas e de abstenção de condutas, relativamente 

às quais pretendemos deixar somente as bases para futura investigação.  

O tema é de relevância prática para os particulares submetidos à fiscalização ambiental 

por parte da Administração Pública e ao exercício do poder-dever de persecução penal por parte 

do Ministério Público. Com efeito, os particulares muitas vezes são submetidos a uma dupla 

persecução e punição por parte do Estado a partir de uma única conduta, nada obstante terem 

celebrado, com o mesmo Estado, acordo para reparar o dano ambiental, pagar multa aos cofres 

públicos, adequar processos, estruturas e se abster de atividades potencialmente lesivas ao meio 

ambiente. 

É o que ocorre, por exemplo, em danos ambientais que geram a lavratura de auto de 

infração pela autoridade ambiental; oferecimento de ação civil pública e denúncia criminal pelo 

Ministério Público; e, finalmente, autuação do poder concedente, para os casos em que o dano 

ambiental se dá na execução de um contrato submetido a regime de direito público. 

Por outro lado, o tema também é de relevo para as autoridades ambientais encarregadas 

de aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e atores do sistema 

de Justiça Criminal. A relevância decorre do desenvolvimento – notado na prática – de 

estratégias de atuação muitas vezes ineficientes e não coordenadas, dado o espírito 

descentralizado da proteção ambiental trazido pela Constituição Federal de 1988, o que 

desemboca em menor proteção ao meio ambiente e baixo rendimento da legislação posta. 

 

 
1 No caso, o art. 60 do Código Florestal, que prevê que a adesão ao programa de regularização ambiental suspende 

a pretensão acusatória do Estado em relação a determinados crimes e a extingue quando cumpridas as obrigações. 
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Finalidade da pesquisa 

 

Como se demonstrará, o tema de pesquisa do trabalho vem sendo tratado pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) a partir de uma construção dogmática inconsistente, a saber, o 

argumento da separação das instâncias, o que tem levado a soluções desproporcionais e a um 

cenário de múltiplas camadas de sanções penais e administrativas sobre os jurisdicionados, 

fundamentadas a partir de uma única conduta. 

De outro lado, os estudos dos autores analisados no capítulo II demonstram uma 

tendência à proposição de soluções ad hoc para se concluir pela existência de efeitos penais da 

celebração de termos de compromisso ambientais, o que abre caminho perigoso de possível 

rompimento da isonomia entre os jurisdicionados; de criação de argumentos que dotam órgãos 

de enforcement da lei de poderes sem o correspondente contrapeso e; ao final, de uma menor 

eficiência na tutela do meio ambiente e na distribuição da justiça. 

A finalidade primeira do trabalho, diante deste cenário, é expor como a matéria vem 

sendo solucionada pelo STJ e pelos autores que se dedicam ao tema no Brasil. Acreditamos que 

a simples exposição do problema, por si só, já permitirá um ganho qualitativo em sua análise, 

pois o saneamento de incorreções começa com sua identificação.  

Nada obstante, pretendemos ir além e propor ao leitor uma solução fundada na teoria 

do delito e da sanção penal, capaz de oferecer maior racionalidade e segurança jurídica na 

extração de efeitos penais dos termos de compromisso ambiental. 

Segundo a concepção aqui adotada, os modelos dogmáticos são instrumentos que, se 

bem desenvolvidos, permitem solucionar uma gama de casos diversos de maneira racional e 

isonômica, impondo ao intérprete o ônus argumentativo para adotar sua posição.  

Essa concepção atende, de um lado, à exigência de transparência na aplicação da lei e, 

de outro, à necessidade de fundamentação consistente para graves restrições na esfera de 

liberdade dos cidadãos2. 

 

Casos 

 

Os seguintes casos serão referidos no curso da dissertação e, ao final, retomados para 

apresentação das soluções encontradas, seja no plano material, seja no plano processual:  

 
2 Cf. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A teoria do discurso racional como teoria da 

fundamentação jurídica. Claudia Toledo (trad.). Rio de Janeiro: Forense, 2011, pág. 32. 
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a) Devido a uma falha de operação, a estação elevatória de uma concessionária de esgoto 

extravasa e causa derramamento de grande quantidade de efluente in natura em um 

curso de água adjacente à sua operação, causando mortandade de peixes. O Ministério 

Público instaura inquérito civil, assim como procedimento investigatório criminal. O 

termo de ajuste de conduta é celebrado pela empresa no âmbito do inquérito civil, que 

paga vultosa multa e se compromete a reparar o dano ambiental in natura. Meses após, 

a empresa e seus os diretores são denunciados por crime de poluição do art. 54 da Lei 

9.605/98; 

b) João adquire imóvel rural de José com áreas de preservação permanente (APP) 

degradadas pela construção, em 2007, de uma servidão de passagem que beneficia o 

imóvel encravado de Maria. Visando a regularizar o imóvel para exploração econômica, 

João o inscreve no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adere ao Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) do estado local, assumindo a obrigação de reparar a 

área de APP. Posteriormente, antes de concluir a reparação do dano, a propriedade 

recebe a visita da polícia militar ambiental, que comunica à Autoridade Policial a 

conduta de impedir a regeneração de vegetação ambiental pela instalação da servidão 

de passagem, sendo instaurado inquérito policial. É oferecida denúncia em face de João, 

José e Maria. Como condição para celebração de ANPP, o Ministério Público exige o 

integral cumprimento do PRA, que havia sido prorrogado na esfera administrativa; 

c) Paulo é proprietário de imóvel rural recém invadido por posseiros e determina a retirada 

imediata, com os meios necessários e proporcionais, dos invasores. Ao desocupar a área 

e avisar a polícia, Paulo nota que os posseiros haviam derrubado parte de um bosque e 

instalado captação de água em açude. Determina então a retirada da tubulação do açude, 

que passa pelo mesmo bosque, o que é realizado sem cuidado e causa a derrubada de 

mais espécimes nativos do bosque. Paulo então é autuado pela autoridade ambiental, 

convocada por notícia da polícia, celebrando termo de ajuste de conduta para reparar os 

danos causados pelos posseiros e pelos seus funcionários ao imóvel. 

 

Desenvolvimento do trabalho 

 

 A resposta à pergunta do trabalho passará inicialmente pela exposição da jurisprudência 

do STJ a respeito da existência ou não de efeitos penais da celebração de termos de 

compromisso ambiental (capítulo I). Foi realizado um levantamento de amostra representativa, 
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apesar de não exaustiva, de julgados e isolados os argumentos utilizados pela Corte para 

fundamentar as decisões. 

Na sequência, iremos apontar deficiências de fundamentação vistas nos acórdãos. De 

um lado, notou-se a falta de precisão conceitual da Corte ao tratar de forma “monolítica”, isto 

é, uniforme, os diversos tipos de TAC´s, nada obstante a legislação federal prever instrumentos 

vários, com características e cláusulas próprias. De outro lado, verificou-se que a Corte não 

aponta qual o estágio de cumprimento das obrigações assumidas na esfera cível e 

administrativa, o que teria repercussões importantes na esfera processual penal. Ainda nesse 

capítulo, também iremos apontar as fragilidades do argumento principal adotado pelo STJ para 

fundamentar a posição dominante da Corte, isto é, o argumento de que as esferas penal e 

administrativa seriam independentes.  

 No capítulo II, analisaremos as propostas teóricas alternativas para solução do problema 

de pesquisa do trabalho. Faremos uma análise dogmático-analítica dos argumentos de diversos 

autores que defendem, por exemplo, que a celebração de termo de compromisso de conduta 

ambiental retiraria justa causa para ação penal; que influiria na punibilidade; que afetaria a 

antijuricidade, dentre outros. As soluções, apesar de afastadas pelo STJ, como ficará 

demonstrado no capítulo I, têm sido adotadas por outros Tribunais e também na prática forense 

em geral. O objetivo do capítulo será testar tais propostas e verificar sua aderência com a ordem 

constitucional e legal brasileira. Ao final, nos posicionaremos a respeito de sua (in)consistência 

para resolução do problema posto em debate. 

 No capítulo III, iremos recolocar as premissas para análise e busca de respostas ao nosso 

problema ao catalogar os diversos tipos de TAC´s e suas múltiplas cláusulas. O capítulo 

dialogará com o primeiro, pois a falta de precisão conceitual do STJ ao tratar dos TAC´s será 

notada em detalhes aqui. Veremos que a legislação federal prevê ao menos cinco tipos de termos 

de compromisso diversos, dos quais emanam diferentes efeitos na esfera penal, conforme a 

espécie e obrigação fixada. 

 No capítulo final (capítulo IV), as dificuldades apontadas nos capítulos anteriores 

servirão para nos orientar em nossas próprias conclusões a respeito dos efeitos penais da 

celebração dos TAC´s. Nesse capítulo, apontadas as inconsistências dos julgados do STJ 

(capítulo I); tendo sido fixadas as premissas constitucionais e legais que conformam essa 

possibilidade de irradiação de efeitos (capítulo II); e tendo sido aclaradas as diversas espécies 

de termos de compromisso ambiental (capítulo III), apontaremos a existência de efeitos penais 

sobre a punibilidade ex lege em determinadas hipóteses e efeitos das cláusulas de reparação de 

danos. Além disso, deixaremos propostas de investigações futuras a respeito de cláusulas de 
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substituição de multas e de adequar processos e estruturas. 

Ao final, serão propostas as soluções para os casos práticos que ilustram a introdução, 

bem como apresentadas nossas conclusões. 
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CAPÍTULO I: EFEITOS DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL NA ESFERA PENAL NA 

PRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Iniciaremos o capítulo por expor a jurisprudência do STJ a respeito do tema de nosso 

trabalho. A opção pela análise das decisões desta Corte se justifica pela sua função 

constitucional de conferir interpretação uniforme para a legislação federal (CR/88, art. 105, III, 

a e c), servindo assim de guia para as decisões de todos os Tribunais Regionais Federais, 

Tribunais de Justiça e Turmas Recursais que interpretam e aplicam a Lei 9.605/1998.  

Foi selecionada amostra representativa, mas não exaustiva, dos acórdãos da Corte sobre 

o tema: um acórdão da Corte Especial (composta pelos 15 Ministros mais antigos) e dezesseis 

acórdãos das Turmas especializadas em matéria penal (quinta e sexta Turmas).  

Os critérios e procedimentos para a seleção dos acórdãos foram os seguintes: (i) o 

mecanismo de pesquisa utilizado foi o sistema de busca avançada de jurisprudência do STJ3; 

(ii) foram aplicados filtros que limitaram a pesquisa para a Corte Especial, Terceira Seção (que 

reúne as quinta e sexta Turmas) e para as próprias quinta e sexta Turmas; (iii) foram pesquisadas 

as expressões “termo de ajustamento”, “termo de compromisso”, “independência” e 

“instâncias”, “crime ambiental”, isolada e conjuntamente, com exceção do termo “crime 

ambiental”, que sempre foi inserido como indexador; (iv) a partir dos acórdãos iniciais, buscou-

se aqueles mais citados pela própria Corte, seja no corpo dos votos, seja no sistema de referência 

cruzada disponibilizado pelo site do STJ na ficha de cada julgado; (v) a pesquisa de acórdãos 

somente foi encerrada quando havia completa circularidade nas referências entre os julgados, 

não se encontrando novos casos; (vi) não foram incluídas decisões monocráticas no escopo da 

pesquisa. 

A partir desse procedimento, obteve-se uma amostra que, apesar de não ser exaustiva 

do conjunto de casos que tratam do tema, é capaz de ilustrar a discussão feita no trabalho e, 

principalmente, é representativa da forma como a Corte, pelos seus órgãos colegiados, vem 

decidindo o tema ao tempo da elaboração da presente dissertação. 

Na sequência, fizemos uma primeira aproximação do conjunto de julgados para apontar, 

de um lado, a falta de precisão conceitual da Corte ao tratar dos termos de compromisso 

ambiental e, de outro, a falta de indicação a respeito de seu estágio de cumprimento. Veremos 

que, apesar de existirem diversas espécies de TAC´s, com diferentes efeitos, todos são tratados 

sob a mesma rubrica, de forma monolítica (uniforme), o que influencia na conclusão dos 

 
3 https://scon.stj.jus.br/SCON/ 
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julgamentos e no correto entendimento dos efeitos penais de tais acordos. O mesmo ocorre com 

o fato de tais acordos terem sido cumpridos ou não. 

Por outro lado, anotamos as principais fragilidades a respeito do argumento utilizado 

pelo STJ para fundamentar os acórdãos, qual seja, o da existência de uma suposta independência 

e não comunicação das instâncias penal e cível/administrativa. Veremos que o argumento não 

resiste a uma análise acurada e não possui consistência suficiente para ser a pedra de toque para 

a interpretação do problema. Ao final, indicaremos os próximos passos da investigação. 

 

1.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

A jurisprudência do STJ entende que eventual celebração e cumprimento de TAC´s com 

as autoridades ambientais não geram quaisquer efeitos na tipificação do crime, mas somente na 

dosimetria da pena, em razão do argumento da independência das instâncias.  

Nesse sentido, destaca-se, pela sua representatividade e relativa proximidade temporal, 

a Ação Penal nº 888 - DF4, em que a Corte Especial analisou um pedido de reconhecimento de 

falta de justa causa de uma denúncia de crime ambiental em razão da adesão ao programa de 

recuperação ambiental (PRA) pelo infrator.  

No caso, o acusado foi denunciado pela supressão de 0.144 hectares de vegetação nativa 

ao longo da margem de um rio para instalação de tubulação de água que atenderia sua 

propriedade rural. O dano ambiental foi constatado por perícia ambiental. Em resposta à 

acusação, dentre outras matérias, o acusado se defendeu sob o argumento de que teria aderido 

ao programa de recuperação de áreas degradadas e que as obrigações estariam sendo cumpridas 

adequadamente. 

Ao julgar o mérito da resposta à acusação, a Corte decidiu que seria irrelevante para 

aferição da justa causa eventual celebração de termo de ajuste de conduta5, em função do 

argumento da independência entre as esferas penal e administrativa. Além disso, afirmou que a 

assinatura do termo influiria, quando muito, na dosimetria da pena, mas não elidiria a tipicidade 

formal da conduta. Reproduzimos o argumento pela sua importância: 

As Turmas especializadas em matéria penal desta Corte adotam a orientação de que, 

em razão da independência das instâncias penal e administrativa, a celebração de termo 

de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a persecução penal, repercutindo 

apenas, em hipótese de condenação, na dosimetria da pena. 

[...] 

 
4 Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 2.5.2018, v.u. 
5 Cf. a página 17 do acórdão publicado no DJe em 10.5.2018.  



17 
 

Desse modo, a assinatura do termo de ajustamento de conduta, firmado entre o 

denunciado e o Estado do Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, informada na resposta à acusação, também não impede a instauração da ação 

penal, pois não elide a tipicidade formal das condutas imputadas ao acusado. 

 

O julgado faz remissão à fundamentação adotada nos julgamentos dos AgRg no AREsp 

984.920/BA6, HC 160.525/RJ7 e RHC 41.003/PI8.  

O primeiro caso tratou de acusação do crime de revenda de combustível sem licença 

(art. 1º, I, da Lei 8.176/1991). O acusado, em sua defesa, informou a celebração do termo de 

compromisso para regularização administrativa e pediu o arquivamento da ação penal com base 

nos argumentos da intervenção mínima do direito penal e “eficiência em satisfazer a questão 

em âmbito administrativo”. 

No segundo caso, o paciente do habeas corpus foi acusado de determinar a construção 

de um imóvel e a abertura de picadas em Mata Atlântica, sem autorização ambiental do órgão 

responsável, causando danos à floresta nativa (arts. 39 e 40 da Lei 9.605/1998). Em sua defesa, 

pediu o arquivamento da ação penal por falta de justa causa, na medida em que a conduta ainda 

estaria sendo apurada na esfera administrativa. Defendeu que, assim como ocorre na esfera 

tributária, a materialidade do crime dependeria do esgotamento do processo administrativo, o 

que retiraria justa causa para a ação penal. 

O terceiro caso, por fim, tratou de acusação de crimes de redução à condição análoga à 

de escravo (art. 149 do CP), frustração de direito previsto na lei trabalhista (art. 203 do CP) e 

aliciamento de trabalhadores (art. 207 do CP). Em sua defesa, o paciente alegou que não haveria 

justa causa para ação penal, na medida em que teria celebrado termo de compromisso com o 

Ministério Público do Trabalho para sanar as irregularidades trabalhistas. 

Apesar de tratarem de crimes e lesões de natureza diversa (contra a ordem econômica, 

contra o meio ambiente, contra a liberdade individual e contra a organização do trabalho) e de 

termos de compromisso em estágios e com obrigações diversas, em todos estes casos o STJ 

afastou a possibilidade de derivação de efeitos penais da celebração de acordo administrativo. 

A Corte rejeitou uma constelação de argumentos (falta de justa causa, intervenção 

mínima do direito penal, conveniência da ação penal, dentre outros) sempre sob o mesmo mote: 

a independência entre as instâncias penal e administrativa. No HC 160.525/DF, a Corte chegou 

a afirmar que a denúncia poderia ser oferecida independente do resultado da esfera 

administrativa. 

 
6 Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 22.8.2017. 
7 Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 5.3.2013. 
8 Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 10.12.2013. 
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Em igual sentido foram os seguintes julgamentos, representativos, mas não exaurientes, 

coletados a partir da pesquisa das remissões entre os acórdãos que o próprio STJ realiza: (i) 

RHC 21.469/SP; (ii) HC 82.911/MG; (iii) HC 187.043/RS; (iv) RHC 24.499/SP; (v) RHC 

31.877/TO; (vi) HC 107.645/RJ; (vii) REsp 1.294.980/MG; (viii) HC 187.842/RS; (ix) REsp 

1.154.405/MG; (x) RMS 49.909/SC; (xi) AgRg no AREsp 1.058.993/MA; (xii) AgRg no 

AREsp 1.184.676/RS; (x) AgRg no RHC 121.611/SP. 

 

Quadro 1: acórdãos selecionados do STJ 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em sentido contrário, a Quinta Turma do STJ, no HC 363.350/MG9, reconheceu a 

“atipicidade material” da conduta de pescadores artesanais que haviam infringido as normas de 

pesca e, assim, sido acusados da prática do crime do art. 34, p. ú., incisos I a III, da Lei dos 

Crimes Ambientais. Consta nos autos que haviam celebrado e cumprido termo de compromisso 

ambiental, pelo qual realizaram o pagamento de prestação pecuniária. 

Neste caso, o Ministro Ribeiro Dantas afirmou que, nada obstante a jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a redação do art. 225, §3º, da CR/88, a aplicação 

do direito penal deveria observar os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima. 

Como os acusados haviam celebrado termo de compromisso ambiental e o dano não era 

expressivo, entendeu o Ministro que:  

não se vislumbra [...] a tipicidade material, ainda que a conduta se subsuma à norma 

(tipicidade formal), dado o grau mínimo de interferência tanto no ecossistema, quanto 

na ordem social, evidenciando-se a sua atipicidade10. 

 

Além disso, o Relator pontuou que não seria proporcional se impor uma sentença penal 

condenatória a uma conduta que “a seara administrativa é bastante, eficazmente, para solucionar 

a questão ambiental”. Ao final, arremata discorrendo sobre a insignificância da conduta ao 

afirmar que “aí reside [...] a subsidiariedade do Direito Penal e, portanto, reforçado pelo 

princípio da insignificância, é que entendo pela atipicidade da conduta”11. 

O precedente, apesar de aparentemente destoar dos demais, utilizou o argumento da 

celebração do termo de compromisso ambiental como reforço ao argumento principal da 

insignificância da conduta, visto com certa frequência em casos de pescadores artesanais e 

amadores acusados de dano ambiental de pequena monta, como se nota dos seguintes julgados: 

(i) AgRg no REsp 1.263.800/SC, j. 12.8.2014; (ii) REsp 905.864/SC, j. 11.3.2008; (iii) HC 

86.913/PR, j. 28.5.2008; (iv) HC 93.859/SP, j. 13.8.2009; (v) CC 100.852/RS, j. 28.4.2010 

(ordem concedida de ofício); (vi) AgRg no REsp 1.320.020/RJ, j. 16.3.2013; (vii) HC 

112.840/SP, j. 23.3.2010; (vii) AgRg no RHC 32.220/RJ, j. 4.10.2012; (viii) HC 143.208/SC, 

j. 20.5.2010. 

A própria Quinta Turma do STJ reconheceu o fato quando um jurisdicionado pediu a 

aplicação do mesmo precedente do HC 363.350/MG ao seu caso no AgRg no RHC 

121.611/SP12, disposto na última linha da tabela supra. 

 
9 Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 8.2.2018. 
10 HC 363.350/MG, Página 7 do acórdão. 
11 HC 363.350/MG, Página 7 do acórdão. 
12 Segundo o voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, lançado originalmente no RHC e posteriormente 

repisado no AgRg do RHC: “Não desconheço julgado desta Corte no sentido de determinar o trancamento de ação 
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Portanto, a partir da seleção representativa da jurisprudência do STJ (um julgado da 

Corte Especial e dezesseis das Turmas especializadas), podemos concluir que a Corte adota o 

entendimento de que a celebração do termo de compromisso ambiental não gera efeitos penais 

na tipicidade da conduta, somente na eventual dosimetria de pena13. O argumento que levou a 

tal conclusão foi o de que as instâncias penal e administrativa seriam independentes. 

A única exceção vista foi no caso de crimes ambientais de pesca de pequena monta, 

cometidos por pescadores artesanais ou amadores. Mesmo assim a celebração do termo de 

ajuste de conduta vem como “reforço”14 ao argumento da insignificância da conduta, sendo que 

este último argumento é capaz, por si só, de determinar o arquivamento da ação penal, como 

visto em ampla jurisprudência do STJ. 

Nos itens a seguir, analisaremos os acórdãos do STJ da seguinte forma: primeiro 

apontaremos deficiências de forma da argumentação – a falta de precisão conceitual a respeito 

das diversas espécies de compromissos de ajustamento de conduta e a falta de análise de seu 

estágio de cumprimento (item 2). Depois, indicaremos deficiências de fundo do argumento da 

separação de instâncias e sua inconsistência para ser utilizado como pedra de toque para decisão 

dos casos (item 3). 

 

1.2 Diagnóstico preliminar: inconsistências na forma de análise dos casos e a falta de 

precisão conceitual 

 

 Iniciamos apontando deficiências de forma quanto à análise que o STJ empreende dos 

termos de compromisso ambiental e seus resultados práticos. O rigor na discriminação das 

espécies e estágio de cumprimento dos compromissos de conduta é de suma importância na 

medida em que, como veremos no capítulo III, IV e na solução dos casos, existem termos de 

 
penal em hipótese de celebração de termo de ajustamento de conduta. Contudo, naquela ocasião, fundamentou-se 

o julgamento não somente na celebração do referido termo, mas também, na insignificância da conduta para a 

seara penal, haja vista o grau mínimo de interferência tanto no ecossistema, quanto na ordem social, levando-se 

em conta a pequena quantidade e tamanho do pescado apreendido, ficando evidenciada a atipicidade da conduta. 

[...] Na hipótese presente, ao contrário, houve significativo dano ao meio ambiente, conforme trecho da denúncia 

acima transcrito, com degradação, inclusive, de bioma objeto de especial preservação (Mata Atlântica), não se 

aplicando o princípio da insignificância”. 
13 No direito administrativo o argumento é acolhido por FERREIRA, Daniel. Sanções administrativas. São Paulo: 

Malheiros, 2001; OLIVEIRA, Régis Fernandes. Infrações e sanções administrativas. São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 1985; MELLO, Rafael Munhoz. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador. São 

Paulo: Malheiros, 2007, apud COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito 

Administrativo Sancionador: ne bis in idem como medida de política sancionadora integrada. Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2013, pág. 220, nota de rodapé 735; bem como por TRENNEPOHL, Curt. Responsabilidade 

administrativa no direito ambiental, in FARIAS, Talden; TRENNEPOHL, Terence. Direito Ambiental 

Brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, pág. 477. 
14 Entre aspas, pois, isoladamente, não levaria à mesma conclusão. 
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compromisso que preveem efeitos penais ex lege sobre a punibilidade e acordos que trazem 

efeitos processuais penais de relevo – como a possibilidade de acionamento de instrumentos 

despenalizadores. 

 Com efeito, nota-se que, com única exceção da Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura15 (HC 187.043/MG e REsp 1.294.980/MG), os outros Ministros da Corte Superior não 

declinam nos acórdãos qual a espécie e órgão público responsável pela celebração do TAC. 

Porém, a legislação ambiental, somente na esfera federal, prevê ao menos cinco espécies de 

acordos de natureza cível/administrativa para autocomposição de demandas ambientais.  

 São eles: (i) os acordos celebrados com os órgãos legitimados da Lei 7.347/1985 

(LACP), notadamente o Ministério Público, que também é o órgão com competência 

constitucional exclusiva para propositura da ação penal incondicionada (CR/88, art. 129, I); (ii) 

os acordos integrativos com os órgão do SISNAMA, da Lei 6.938/1981 (LPNMA); (iii) os 

acordos substitutivos para estabelecimentos potencialmente poluidores da Lei 9.605/1998; (iv) 

os acordos substitutivos do Decreto-Lei 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB); (v) os acordos do Programa de Regularização Ambiental (PRA) da Lei 

12.651/2012 – Código Florestal (CFlo).  

Cada espécie de acordo possui requisitos e implicações de natureza diversa. Fiquemos 

com dois exemplos. O primeiro é o dos acordos integrativos da Lei 6.938/1981, celebrados com 

órgãos do SISNAMA. Nesta espécie de acordo, muitas vezes (mas não necessariamente) não 

existe obrigação de reparar o dano, pois eles se destinam precipuamente a converter penas de 

multas já aplicadas em serviços de interesse ambiental. Essa situação ocorre amiúde diante de 

crimes que não causam um dano efetivo ao meio ambiente, como a conduta de transportar 

produtos químicos em desacordo com a legislação ambiental, que é crime de mera conduta e 

infração administrativa prevista no art. 56 da Lei 9.605/1998 e art. 64 do Decreto 6.514/2008, 

respectivamente. Nesta situação, é palmar que não há reparação do dano prevista no acordo 

integrativo da LPNMA que justifique a aplicação, por exemplo, do fator de redução da pena do 

art. 16 do CP. A conclusão do STJ então, a princípio, cairia no vazio: se a celebração do TAC 

gera apenas efeitos na dosimetria da pena e não há dano a reparar, então a celebração do 

compromisso não geraria efeito algum na realidade. O segundo exemplo, mais evidente, é do 

PRA da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). Há previsão expressa no CFlo de que a 

celebração do termo de compromisso de regularização do imóvel suspende a punibilidade dos 

crimes dos arts. 38, 39 e 48 da Lei 9.605/1998 ocorridos antes de 22 de junho de 2008 e seu 

 
15 Vide nota de rodapé n.º 9, supra. 
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cumprimento extingue a punibilidade de tais crimes (art. 60). Ora, aqui não há dúvidas de que 

o acordo administrativo gera efeitos na punibilidade penal, o que contradita frontalmente a 

afirmativa vista repetidamente nos acórdãos do STJ.  

Os acórdãos, com efeito, não deixam esses aspectos claros, pois os termos de ajuste de 

conduta são tratados de forma indiscriminada. Veja-se que o acórdão prolatado na AP 888-DF 

tratou de hipótese em que o jurisdicionado havia aderido ao PRA visando a reparar o dano em 

tese ocorrido em APP. Contudo, a Corte sequer menciona a existência do art. 60 do CFlo e 

muito menos a data da consolidação do dano ocorrido na APP, o que seria fundamental para se 

verificar se não houve extinção da punibilidade da conduta do jurisdicionado. 

Portanto, a falta de precisão do STJ na identificação da espécie de TAC no caso concreto 

acaba colocando um véu sobre o problema e deixando de lado especificidades dos diversos 

termos de compromisso ambiental que influenciam na análise da irradiação (ou não) de efeitos 

penais. Em outras palavras, a falta de precisão nivela por baixo a discussão e ignora potenciais 

efeitos penais da celebração de tais termos de compromisso. Procuraremos endereçar este 

problema no capítulo III, em que faremos uma análise dos TAC´s existentes na legislação 

federal e isolaremos as cláusulas mais comuns a ele, o que nos dará um ganho de análise do 

problema no capítulo IV. 

Outra imprecisão que chama a atenção é a indiferença em saber se o acordo foi celebrado 

e está em cumprimento; se foi celebrado e descumprido; ou se foi celebrado e cumprido. Para 

os casos analisados, a solução é sempre a mesma: a tipicidade penal fica íntegra, devendo-se 

considerar a celebração unicamente no ajuste na dosimetria da pena. Contudo, a distinção é do 

maior relevo. É evidente que a simples celebração de um acordo não pode apagar o passado, 

transfigurando uma conduta realizada e perfeita em um ato atípico. Nada obstante, o 

cumprimento ou não do acordo traz consequências importantes, em especial a possibilidade de 

celebração de acordos penais, como a transação penal, suspensão condicional do processo e 

ANPP e a concretização de efeitos (penais) decorrente do cumprimento destes acordos.  

Tomemos como exemplo o Caso 1 da introdução, com características semelhantes ao 

caso concreto visto na APn 888-DF. A celebração do PRA, com delimitação do valor do dano 

ou obrigações de fazer (reconstituição da APP destruída) deve ser considerado como uma forma 

de composição civil de danos, requisito obrigatório para a transação penal na esfera dos crimes 

ambientais (art. 27 da Lei 9.605/1998). Além disso, o cumprimento da obrigação poderá ser 

indicado como fundamento para extinção da punibilidade na hipótese de celebração de 

suspensão do processo (art. 28 da Lei 9.605/1998) ou na celebração de ANPP (art. 28-A do 

CPP). Analisaremos com detalhes tais possibilidades no capítulo IV, mas desde logo se nota 
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que a conclusão do STJ no conjunto de julgados passa ao largo destes efeitos – que são de 

inegável importância prática e teórica. 

Apontados os problemas de forma, isto é, a imprecisão sobre o tipo de TAC e seu estágio 

de cumprimento, analisaremos agora os problemas de fundo da argumentação utilizada pelo 

STJ para fundamentar a jurisprudência selecionada para o trabalho. 

1.3 Argumento da independência das instâncias – peça de ficção? Fragilidades e contra-

argumentos 

 

Ao lado da falta de precisão conceitual sobre a espécie de TAC, os acórdãos analisados 

se apoiam de forma exageradamente confiante no argumento da separação das instâncias, 

ignorando não apenas as injustas consequências que a adoção indiscriminada deste critério pode 

gerar, mas também sua falta de fundamentação legal e constitucional. 

Não é objetivo do presente trabalho esgotar a análise de todas as inconsistências do 

argumento, fazendo uma revisão da tese da vedação ou não do bis in idem entre as esferas penal 

e administrativa. Outras dissertações da linha de Mestrado Profissional da FGV devem se 

dedicar a isto16. 

Para o nosso trabalho, nos limitaremos a expor algumas delas e nos filiamos à posição 

de que o argumento da separação das instâncias não é absoluto, pelo contrário: existe uma 

miríade de normas que demonstram uma intensa comunicação entre as esferas penais e 

cível/administrativa, por vezes até mesmo vinculante17. Além disso, sua utilização tem levado 

à aplicação de camadas de sanções aos cidadãos e a resultados desproporcionais, sendo cada 

vez mais questionada pela doutrina especializada nacional18.  

 
16 Nesse sentido, indica-se as teses de Mariana Michelotto e Douglas Fernandes, intituladas, respectivamente, “Bis 

in idem na aplicação das sanções pecuniárias” e “A persecução integrada dos ilícitos penais e administrativos no 

mercado de capitais”. 
17 Vide, por exemplo, o art. 92 do CPP, que vincula o Juiz criminal à decisão do Juiz cível a respeito do estado 

civil de pessoas caso seja um elemento do qual dependa a existência da infração penal: “Art. 92.  Se a decisão 

sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o 

estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida 

por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de 

natureza urgente”. É o caso, por exemplo, da constatação de o réu ser casado com a vítima nos crimes de bigamia. 

Contudo, quando a questão não afetar a existência do crime, mas apenas suas circunstâncias, não se aplica a regra 

do art. 92 do CPP. É a hipótese, por exemplo, do casamento do infrator com a vítima como agravante do crime 

(CP, art. 61, II, e). Cf. Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró 

(coord.). Código de processo penal comentado. 3ª Edição, São Paulo: RT, 2020, págs. 392-393. 
18 Cf., nesse sentido, apenas no âmbito brasileiro, sem pretensão de exaurir os autores: COSTA, Helena Regina 

Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis in idem como medida de 

política sancionadora integrada. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013; e SABOYA, Keity. Ne bis in idem 

em tempos de multiplicidade de sanções e de agências de controle punitivo. JCC, v.1, n.1, 2018, págs. 71–92. 
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Com efeito, de nossa prática profissional notamos o sentimento de perplexidade de 

jurisdicionados que se veem investigados e sancionados em diferentes esferas em razão de uma 

única conduta.  

Na esfera ambiental, o cenário é ainda mais intrincado, dado o espírito descentralizado 

da proteção ambiental trazido pela CR/88 e a pulverização de competências para as autoridades 

ambientais encarregadas de aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/1981) e atores do sistema de Justiça Criminal, que empregam estratégias de atuação 

muitas vezes ineficientes e descoordenadas19. O próprio Ministério do Meio Ambiente, ao se 

debruçar sobre a atuação dos órgãos do SISNAMA, emitiu a Nota Técnica nº 

10/2016/DSIS/DCRS/SAIC/MMA, em que essa preocupação, descrita como “ausência de 

materialidade operacional”, é explícita em suas motivações20. 

Assim, é comum que uma mesma conduta – por exemplo uma falha operacional que 

cause dano ambiental – seja objeto de autuação e imposição de multa pela Administração 

Pública, bem como fundamento para que se instaure inquérito policial para apurar eventual 

crime e ação civil pública para apurar e cobrar a reparação do dano ambiental. Em outros ramos 

regulados, como a concessão de serviços públicos de limpeza, saneamento e outros, a mesma 

conduta ainda pode ser objeto de sanção contratual pelo poder público concedente.  

Trata-se de uma “reação estatal excessiva”21, experimentada e sentida diariamente. 

Sentimento, contudo, não é regra de julgamento. Seria esse “excesso” algo que, de algum modo, 

o sistema normativo repele (ou deveria repelir)? Avaliamos que sim. Em sua vertente penal, a 

 
Disponível em: <http://www.jcc.org.br/ojs2/index.php/JCC/article/view/10/pdf>. Acesso em 24 jul. 2019; 

CALDEIRA, Felipe Machado. A conformação constitucional do direito penal econômico e a impossibilidade de 

sobreposição de sanções administrativa e penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 20, nº 

95, 2012, págs. 327-356; e KASSADA, Daiane Ayumi; CARVALHO, Erika Mendes de. Responsabilidade das 

pessoas jurídicas em infrações ambientais em face do princípio do ne bis in idem: uma abordagem político criminal, 

Revista de Criminologias e Políticas Criminais, vol. 3, n. 2, 2017, págs. 49-67. 
19 Nesse sentido é o art. 23, incisos VI e VI, que preveem como competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios a proteção do meio ambiente e combate da poluição em qualquer de suas formas e a 

preservação de florestas, da fauna e da flora, bem como o art. 129, III, que atribui ao Ministério Público a proteção 

do meio ambiente e outros interesses difusos. 
20 “4.1. A atuação coordenada, descentralizada, democrática e eficiente dos órgãos do Sisnama tem se tornado cada 

vez mais necessária e urgente, considerando-se os desafios a serem enfrentados pelos entes federados (da escala 

nacional à local) para a implementação das diferentes políticas ambientais temáticas: Política de Recursos 

Hídricos; de Biodiversidade; de Mudança do Clima; de Combate ao Desmatamento; de Educação Ambiental; de 

Resíduos Sólidos; de Gerenciamento Costeiro etc. [...] 4.3. A redefinição de competência dos entes federados sobre 

a gestão ambiental busca superar antigas lacunas e dirimir dúvidas que foram responsáveis por conflitos 

interfederativos ao longo dos anos. Todavia, mesmo com os novos marcos legais, antigas relações construídas na 

esteira da legislação anterior e na lógica das repartições de competências preteritamente estabelecidas ainda 

imperam, ausentando a nova realidade normativa da materialidade operacional desejada”. Vale ressaltar que a Lei 

Complementar nº 140/2011 veio encerrar longa discussão no direito administrativo ambiental a respeito da 

competência para atuação ao dispor em seu art. 17 que o órgão competente para realizar o licenciamento do 

empreendimento é quem poderá impor sanções. 
21 COSTA, Helena Regina Lobo da, op. cit., pág. 697. 

http://www.jcc.org.br/ojs2/index.php/JCC/article/view/10/pdf
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regra do ne bis in idem – que veta a dupla punição e o duplo processamento pelo mesmo fato – 

é indubitavelmente vigente no Brasil. Apesar de a CR/88 não contar com uma disposição 

expressa a respeito da vedação do ne bis in idem, como ocorre nos Estados Unidos22, Portugal23 

e no âmbito da União Europeia24, ela é concretizada pela aplicação das regras de concurso de 

normas, litispendência e coisa julgada, bem como pela integração ao sistema normativo de 

diplomas de direito internacional dos direitos humanos.  

Além disso, experiências do direito comparado demonstram a “força normativa do 

fático”, isto é, a necessidade de enfrentamento da matéria pelos operadores do direito ante a 

crescente pressão advinda do mundo fático sobre as construções legais existentes que buscam 

conformar a realidade.  

Como já se destacou, “ao mesmo tempo em que a necessidade política é fonte do 

Direito, a força normativa do fático pressiona a letra da Constituição. Daí a inevitável conclusão 

a que chega o autor (Jellinek): o normativo cede ante ao fático”25. Passemos aos pontos que 

demonstram a fragilidade do argumento da separação das instâncias e dos pontos que 

demonstram a necessidade da revisão do conceito. 

 

1.3.1 Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

 

 
22 É a 5ª Emenda Constitucional, que traz a vedação ao “double jeopardy”: “[...] nenhuma pessoa deverá sujeitar-

se ao risco de sua vida duas vezes, pela mesma violação [...]”. Original: “No person shall … be subject for the 

same offense to be twice put in jeopardy of life or limb". Vale mencionar para nosso trabalho que a Suprema Corte 

dos EUA possui precedente no sentido que a sanção civil, quando de natureza punitiva, aciona a cláusula de 

vedação ao double jeopardy [United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 U.S. 354 (1984)], contudo não 

afasta a possibilidade de sua cumulação com sanções de natureza penal [Hudson et alli v. United States 522 US 

93 (1997) e Monge v. California 524 US 721 (1997)]. Para um panorama das origens e aplicações da cláusula do 

double jeopardy, cf. TIGRE MAIA, Rodolfo. O princípio do bis in idem e a Constituição brasileira de 1988. 

Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, v. 4, nº 16, 2005, págs. 30-32. 
23 A previsão se encontra no artigo 29.5 da Constituição da República de 1976, que trata da aplicação das regras 

penais: “5. Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime”. Para comentários, cf. 

MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada, Vol. I, 2ª Ed. Universidade Católica 

Editora, 2010, pág. 485 e ss. 
24 O ne bis in idem está expresso no art. 50 da Carta de Direitos Fundamentais e arts. 54 a 58 da Convenção de 

Aplicação do Acordo de Schengen (CAAS). As disposições são, respectivamente, as seguintes: “Ninguém pode 

ser julgado ou punido penalmente por um delito do qual já tenha sido absolvido ou pelo qual já tenha sido 

condenado na União por sentença transitada em julgado, nos termos da lei” e “Aquele que tenha sido 

definitivamente julgado por um tribunal de uma parte contratante não pode, pelos mesmos factos, ser submetido a 

uma acção judicial intentada por uma outra parte contratante, desde que, em caso de condenação, a sanção tenha 

sido cumprida ou esteja actualmente em curso de execução ou não possa já ser executada, segundo a legislação da 

parte contratante em que a decisão de condenação foi proferida” (redação em português de Portugal). 
25 CORTUCCI, Andréa Mancine. Mutação constitucional, entre a interpretação e a Justiça constitucional. 

Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, 2016, pág. 61. Foi o que os Juízes do 

Tribunal Constitucional espanhol empreenderam e que posteriormente foi abraçado pelo legislador por meio da 

alteração legislativa, caminho que – dada a amplitude de matérias passíveis de submissão ao STF e sua maior 

proatividade em matéria penal – pode ocorrer no Brasil. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/465/354
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/465/354
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Apesar de a CR/88 não prever uma regra expressa vedando o bis in idem, dois diplomas 

internacionais – adotados no Brasil com força normativa supralegal – o fizeram e vinculam o 

intérprete. São eles: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU e o Pacto de 

São José da Costa Rica.  

a) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações 

Unidas26, internalizado no Brasil pelo Decreto Presidencial n.º 592/1992, prevê em seu art. 14.7 

a garantia do ne bis in idem tanto em sua vertente material, quanto processual, pois veda que 

qualquer um possa ser “processado ou punido por um delito pelo qual já foi absorvido (rectius: 

absolvido) ou condenado por sentença passada em julgado”27.  

O Comitê de Direitos Humanos da ONU, órgão responsável pela interpretação 

internacionalista (convencional) do Pacto28, já se manifestou na Observação Geral n.º 32/2007 

no sentido de que a garantia é aplicada somente aos delitos penais em sentido estrito, mas não 

a sanções disciplinares, o que permitiria a cumulação entre diferentes sanções29.  

Contudo, na mesma observação, o órgão define “sanção penal” pela sua natureza 

material, e não pelo nome atribuído pelo direito interno a ela. Assim, a noção de sanção penal 

deve ser estendida objetivamente para “atos de natureza criminosa, pois acarretam penalidades 

que, independentemente de sua qualificação na legislação nacional, deve ser considerada 

criminosa por causa de seu objetivo, caráter ou severidade”30 (destaque nosso)31. Segundo a 

 
26 Para um excurso histórico sobre os antecedentes e contexto da edição dos Pactos de Direitos Civis e Políticos e 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, conferir o sempre atual “A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos”, 

de Fábio Konder Comparato. 8ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 291 e ss. 
27 O aspecto material do ne bis in idem veda a imposição de dupla sanção ao acusado pelo mesmo fato; o aspecto 

processual veda mesmo o duplo processamento e julgamento do mesmo fato, antecedendo a proteção a momento 

anterior à imposição da sanção em duplicidade. Cf. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: 

abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, 

pág. 312. 
28 O reconhecimento da competência para o Comitê de Direitos Humanos para receber e examinar comunicações 

provenientes de indivíduos que aleguem serem vítimas de violação de direitos enunciados no Pacto depende da 

ratificação, pelo respectivo Estado-parte, do Primeiro Protocolo Facultativo do Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos. O Brasil o fez em 2009, por meio do Decreto Legislativo n.º 311/2009, o que permite ao Comitê 

receber petições de indivíduos brasileiros que demonstrem violações ao Pacto O Comitê integra a chamado 

“mecanismo convencional” para apuração de violação de direitos humanos. Cf. RAMOS, André de Carvalho. 

Processo internacional de direitos humanos. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 87 e ss. 
29 CCPR, “General Coment nº 32” (CCPR/C/GC/32), 23 de agosto de 2007, parágrafo 57. O original é: “This 

guarantee applies to criminal offences only and not to disciplinary measures that do not amount to a sanction for 

a criminal offence within the meaning of article 14 of the Covenant.”    
30 Tradução livre do original contido no parágrafo 15 do comentário: “Criminal charges relate in principle to acts 

declared to be punishable under domestic criminal law. The notion may also extend to acts that are criminal in 

nature with sanctions that, regardless of their qualification in domestic law, must be regarded as penal because 

of their purpose, character or severity”.  
31 Como notado por Santiago Ottaviano em “El principio ne bis in idem - la prohibición de doble sanción y de 
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interpretação internacionalista do Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, portanto, não 

poderia o legislador nacional promover uma “fraude de etiquetas” e justificar unicamente pela 

rubrica da sanção o duplo sancionamento da mesma conduta a partir de normas que tenham o 

mesmo objetivo, caráter ou severidade. 

Um exemplo que veremos a seguir, decidido pela Corte IDH, foi a imposição de sanção 

de natureza penal e de natureza militar a condutas idênticas, como visto no caso Loayza Tamayo 

v. Peru, em que a Corte avaliou que os delitos de terrorismo e de traição à pátria tinham, no 

fundo, a mesma natureza e permitiam ao intérprete classificar a mesma conduta, ao seu critério 

pessoal, em uma ou ambas as tipificações realizadas pela legislação.   

Vale destacar, contudo, que o assunto é fonte de grande controvérsia, em especial na 

doutrina de países como Alemanha, Itália e Portugal, que passaram por reformas legislativas 

que transformaram diversos crimes em infrações de natureza administrativa. Há, inclusive, 

autores que apontam a impossibilidade de se distinguir a sanção penal da administrativa, exceto 

pelo seu aspecto formal, enquanto outros permanecem defendendo uma distinção substancial 

entre as sanções32. 

Nada obstante, pode se concluir que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

da ONU – norma entre nós – veda o bis in idem na esfera penal, tanto no seu aspecto material, 

quanto processual, e o órgão de interpretação oficial da ONU possui opinião de que não pode 

o legislador nacional “fraudar etiquetas” e permitir a cumulação de sanções que são 

materialmente iguais, apesar de nomeadas de forma diferente, o que deve ser objeto de maior 

reflexão e infirma a hipótese de que o sistema jurídico trabalharia a partir de instâncias 

estanques.  

 

 
doble enjuiciamiento penal en El Derecho Internacional” (Universidad Austral, Buenos Aires, 2008, pág. 324), a 

interpretação do Comitê é semelhante à realizada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, como se extrai dos 

“Critérios Engel”, elaborados pela Corte por ocasião do julgamento caso “Engel e outros v. Países Baixos”, de 8 

de junho de 1976. Os critérios da Corte Europeia para aferição do bis in idem são: (i) qualificação jurídica dada 

pelo ordenamento interno; (ii) natureza material da infração; (iii) grau de severidade da infração. A análise da 

decisão do Corte Européia de Direitos Humanos é de grande importância, contudo fugiria ao escopo do trabalho, 

que ficará centrado nos diplomas que têm vinculação ao sistema nacional brasileiro. Contudo, uma análise deste 

julgado pode ser vista na mesma obra de Santiago Ottaviano, nas págs. 285 e ss, bem como nas dissertações dos 

colegas do programa de mestrado profissional da FGV já indicados acima. 
32 Para um panorama da discussão, remetemos o leitor para COSTA, Helena Regina Lobo da. O sancionamento 

de condutas entre a judicialização e a administrativização. In: DE PAULA, Marco Aurélio Borge; MAGRINI, 

Rachel de Paula (coord.). Estudos de Direito Público. 1ª Edição. Campo Grande: Centro de Pesquisas e Estudos 

Jurídicos de Mato Grosso do Sul, 2009, págs. 562 e ss. A autora defende que a distinção entre as duas espécies de 

sanção é normativa, e não ontológica. Contudo, isto não implicaria em arbítrio por parte do legislador, pois a 

edição da lei sancionadora (administrativa ou penal) encerraria uma “valoração sobre a realidade”, bem como um 

“juízo de eficiência, conveniência e proporcionalidade” (pág. 566). 
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b) Pacto de São José da Costa Rica 

 

O Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992), por sua vez, traz em sua 

Cláusula 8.4 que o “acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser 

submetido a novo processo pelos mesmos fatos”. A doutrina aponta algumas deficiências da 

redação, dentre elas a ausência de previsão expressa da proibição de duplo sancionamento (e 

não apenas duplo processamento), ausência de previsão expressa sobre a vedação em caso de 

condenação (e não apenas absolvição), resguardo apenas da coisa julgada, sem menção à 

possibilidade de tramitação paralela de dois ou mais processos sobre os mesmos fatos33. 

Contudo, é inegável que o tratado é mais amplo que o Pacto de Direitos Civis e Políticos da 

ONU, pois este fala de “mesmo delito” (isto é, um fato qualificado juridicamente), enquanto 

aquele fala em “mesmos fatos” (vale dizer, um fato nu, despido de sua qualificação jurídica).  

A Corte IDH já teve oportunidade de interpretar o dispositivo nos casos Loayza Tamayo 

v. Peru (1997) e Almonacid Arellano e outro v. Chile (2006), sendo o mais importante para nós 

o primeiro. No caso Loayza Tamayo v. Peru, a Corte IDH analisou o caso da Sra. Loayza 

Tamayo, que foi presa em 6 de fevereiro 1993 e submetida a processo sob acusação da prática 

pelo crime de traição à pátria, de competência da Justiça Militar. Ao final do processo, após 

uma série de violações de sua integridade física, psicológica e de imagem, a vítima foi absolvida 

pela Justiça Militar. Nada obstante, ela ainda assim foi mantida presa, pois a jurisdição castrense 

enviou o processo para que a Justiça Comum julgasse a vítima pelo crime de terrorismo. 

Posteriormente, na Justiça Comum, a vítima foi condenada a uma pena de vinte anos pelo crime 

de terrorismo. 

A Corte IDH, ao analisar o caso, considerou que o Estado peruano havia violado a 

cláusula 8.4 do Pacto de São José da Costa Rica, pois os crimes de traição à pátria, previstos no 

Decreto-lei n.º 25.659, e de terrorismo, do Decreto-lei n.º 25.475, eram praticamente idênticos 

e o mesmo fato poderia ser enquadrado de forma arbitrária em uma ou outra previsão legal pelas 

autoridades estatais. Veja-se o argumento da Corte IDH no original (tradução livre)34: 

67. No presente caso, a Corte observa que a Senhora María Elena Loayza Tamayo foi 

processada no foro privativo militar pelo delito de traição à pátria, que está 

estreitamente ligado ao delito de terrorismo, como se deduz de uma leitura comparativa 

do artigo 2º, incisos a, b e c, do Decreto-Lei n. 25.659 (delito de traição à pátria) e dos 

artigos 2º e 4º do Decreto-Lei n. 25.475 (delito de terrorismo). 

68. Ambos os decretos-leis referem-se a condutas não estritamente delimitadas, pelas 

quais poderiam ser compreendidas indistintamente dentro de um delito como em outro, 

 
33 TIGRE MAIA, Rodolfo, op. cit., pág. 42. 
34 Parágrafos 67 e 68 da decisão da Corte Interamericana. 
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conforme os critérios do Ministério Público e dos respectivos juízes e, como no caso 

examinado, da “própria polícia (DINCOTE)”. Portanto, os citados decretos-leis, neste 

aspecto, são incompatíveis com o artigo 8º (4) da Convenção Americana. 

 

A Corte ainda reforçou o argumento da ocorrência do bis in idem pelo fato de a prova 

produzida na jurisdição militar ter sido aproveitada pela jurisdição comum, apesar da 

absolvição na jurisdição militar (parágrafo 62 da sentença, in fine). Autores chegaram a aventar 

a tese de que a decisão do caso Loayza Tamayo v. Peru significaria que uma pessoa não poderia 

ser processada pelos mesmos fatos ainda que em esferas distintas, pois tratou da aplicação do 

ne bis in idem entre as esferas militar e a comum. Nesse sentido, afirmou Nereu Giacomolli que 

a Corte IDH decidiu expressamente que a regra “não se restringe à duplicidade de processos 

criminais, mas também impede que o mesmo sujeito seja processado pelos mesmos fatos, mais 

de uma vez, ainda que em esferas distintas”35. O autor arremata afirmando que o Pacto de São 

José, “diferentemente da Convenção Europeia, veda que os mesmos fatos sejam julgados mais 

de uma vez, mesmo que por esferas distintas, como a criminal e a administrativa”36. 

Em sentido contrário, existem autores que entendem que a decisão da Corte IDH não 

foi tão ampla, na medida em que a Cláusula 8.4 estaria voltada a processos de natureza criminal, 

o que se nota de sua terminologia (ex. o termo “acusados”), e a Corte IDH teria analisado 

processos penais e que, portanto, estaria implícita a abrangência do instituto ao processo 

penal37. 

Em nossa avaliação, concordamos que a Corte IDH não se debruçou especificamente 

sobre a situação de um processo administrativo sancionador e outro processo de natureza 

judicial para concluir pela violação ao bis in idem. Ao que tudo indica, a jurisdição militar tinha 

por competência o processamento e julgamento de infrações penais de natureza militar, à 

semelhança do que ocorre no Brasil, onde a jurisdição militar é um ramo do Poder Judiciário 

(CR/88, art. 92, VI c.c. art. 122), com esta competência específica (CR/88, art. 124). Logo, 

estaríamos diante do conflito entre duas jurisdições com caráter penal, semelhança que não 

existe entre o processo administrativo sancionador e o processo penal38, na medida em que o 

 
35Op. cit., pág. 319. No mesmo sentido, LUZ, Denise. Os múltiplos processos punitivos brasileiros e a 

Convenção Americana de Direitos Humanos: uma necessária reflexão sobre a cumulação da ação civil de 

improbidade administrativa com a ação penal e o princípio do non bis in idem. Boletim Informativo IBRASPP, 

ano 2, n.º 3, 2012, págs. 9 e ss. No que se refere especificamente à ação de improbidade administrativa, vale 

recordar que a CR/88 prevê expressamente a cumulação de sanções (civil e penal) decorrente do ato de 

improbidade, como se lê do art. 37, §4º: “§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 
36 Op. cit., ibidem. 
37 PAIVA, Caio Cezar; HEEMAN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 2ª 

Ed. Belo Horizonte: Editora CEI, 2017, págs. 80-81. 
38 Vale notar, porém, que o caso Loayza Tamayo v. Peru, segundo autores daquele país, influenciou a Tribunal 
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primeiro não é sequer função do Poder Judiciário. 

Portanto, entendemos que o caso não repercute da maneira pretendida por Nereu 

Giacomolli e outros no objeto de nosso estudo. Nada obstante, o argumento sobre a similaridade 

das infrações deve ser aproveitado. A similitude das infrações é recorrente no direito penal 

ambiental, bastando um simples confronto entre a redação dos crimes da Lei 9.605/1998 e as 

correspondentes infrações administrativas previstas no Decreto 6.514/2008.  

Imagine-se que no caso concreto uma empresa é autuada e multada administrativamente 

pelo emprego de uma substância proibida e tóxica em seu processo produtivo durante 

determinado ano, nos termos do art. 64 do Decreto 6.514/200839. Posteriormente, ela também 

é condenada pelo crime do art. 56 da Lei 9.605/1998 pela mesma conduta – utilização da 

substância proibida em determinado ano40 - com imposição unicamente de multa penal por Juiz 

de Direito. 

Aqui, parece-nos que não há diferença substancial entre a sanção aplicada na esfera 

administrativa e na esfera penal, tendo em vista que: (i) a multa penal e a multa administrativa 

são ambas uma dívida de valor, ainda que a pena tenha matizes diferentes em sua execução41; 

 
Constitucional peruano a consolidar sua jurisprudência no sentido de que a vedação se estenderia também aos 

processos de natureza administrativa, como assentado na Sentença de 16 de abril de 2003 do Expediente n.º 2050-

2002-AA/TC, que assim dispõe no fundamento 19b: “En su vertiente procesal, tal principio significa que ‘nadie 

pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos’, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos 

procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, 

la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el 

início de un nuevo proceso en cada uno de esos ordens jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo 

objeto, por ejemplo”. Cf. CARO CORIA, Dino Carlos. El principio de ‘ne bis in idem’ en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. In Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2007, pág. 319. Disponível 

no repositório da Biblioteca Virtual do Instituto de Investigações da UNAM: <https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/view/30378>. Acesso em: 

12.9.2020. 
39 Art. 64.  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 em seus regulamentos: Multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 
40 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. 
41 O STF já decidiu que eventual descumprimento injustificado da obrigação de pagar a multa penal pode ter 

efeitos, por exemplo, na progressão de regime e ser cobrada, de forma preferencial, pelo Ministério Público no 

curso da execução penal. Vide a 12ª Questão de Ordem na AP n.º 470 – MG (Caso “Mensalão”), j. em 13.12.2018 

e no Ag. Reg. na progressão de regime n.º 8-DF, j. 1.6.2016, ambos do plenário da Corte. Veja-se também a EP 

16/DF, j. 15.4.2015, em que foi reafirmada a tese de que a progressão do regime de cumprimento da pena depende 

do pagamento da multa, salvo comprovação de impossibilidade absoluta, e a EP 22/DF, j. 17.12.2014, em que se 

considero constitucional o §4º, do art. 33 do CP, que condiciona a progressão de regime em crimes contra a 

administração pública à reparação do dano, ambas do Plenário da Corte. Por fim, vide também a ADI 3150, j. 

13.12.2018, que deu interpretação conforme à CR/88 ao art. 51 do CP para definir que a expressão "aplicando-se-

lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/view/30378
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/view/30378
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(ii) ambas possuem relativa similar gravidade (isto é, intensidade na resposta ao ato 

antijurídico); e (iii) são reações a uma conduta única. 

Assim, a construção argumentativa da Corte IDH no caso Loayza Tamayo v. Peru 

também poderia auxiliar, junto da Observação Geral n.º 32/2007 do Comitê de Direitos 

Humanos da ONU, na formulação de critérios para diferenciação material entre sanções de 

diferentes esferas e também pode demonstrar a fragilidade do argumento da separação de 

instâncias visto na jurisprudência do STJ, ressalvando-se, é evidente, a complexidade da 

discussão, como atrás exposto42. 

 

c) Necessidade de observância dos tratados internacionais e sua interpretação 

autêntica 

 

Portanto, notamos a partir dos diplomas internacionais (Pacto de Direitos Civis e 

Políticos e Pacto de São José da Costa Rica) que a vedação ao bis in idem é expressa e os órgãos 

internacionais responsáveis pela sua interpretação e aplicação já extraíram regras de julgamento 

a respeito da vedação à coincidência material entre sanções rotuladas pelo legislador nacional 

sob diferentes rubricas. Para além de vinculação aos dispositivos internacionais, o intérprete 

brasileiro também deve se ater à interpretação conferida pelos entes de direito internacional 

público.  

Com efeito, sendo os pactos normas “supralegais” no Brasil, por força de sua 

internalização formal e jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal43, não pode o 

intérprete nacional descuidar a interpretação internacional dada as suas cláusulas pelos órgãos 

internacionais reconhecidos competentes pelo Estado para sua interpretação e aplicação, sob 

pena de esvaziar o caráter universal de tais diplomas normativos.  

Como apontam Caio Paiva e Timotie Heeman, “se os Estados tivessem aptos a 

determinar qual o verdadeiro alcance e significado dos dispositivos previstos em qualquer dos 

tratados internacionais de direitos humanos, haveria mais de vinte significados diferentes acerca 

do direito à vida, à integridade pessoal etc”44. A própria Corte IDH, no caso Almonacid 

Arellano v. Chile (2006) destacou que, quando um Estado ratifica a convenção internacional, 

seus juízes também se submetem a ela e deve velar para que os efeitos e disposições da 

 
interruptivas e suspensivas da prescrição" não exclui a “legitimação prioritária” do órgão do Ministério Público 

no processo de execução da pena. 
42 Cf. nota de rodapé n.º 32. 
43 RE 466.343, referente ao Tema 60 da repercussão geral da Corte. 
44 Op. cit., pág. 332-334. 
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convenção não sejam diminuídos pela aplicação de leis contrárias a seu objeto e fim. Nessa 

tarefa, “o Poder Judiciário deve ter em conta não somente o tratado, mas também a interpretação 

que dele fez a Corte Interamericana, intérprete final da Convenção Americana”45 (parágrafo 

124).  

André de Carvalho Ramos propõe, nesse sentido, uma regra de “duplo controle”: para 

que se evite enfraquecimento da universalidade dos tratados de direitos humanos por uma 

interpretação exclusivamente nacional, devemos garantir os direitos humanos tanto pelo 

controle de convencionalidade nacional, quanto internacional. O ato questionado deve atender 

aos dois crivos, sob pena de se tornar inconstitucional/inconvencional46. Dessa forma, estaria 

preservado o caráter generalista e universal dos pactos. 

Contudo, fato é que ainda não existe regramento expresso no Brasil a respeito da forma, 

prazos e órgãos responsáveis pela aplicação das decisões e interpretações internacionais, nem 

mesmo sequer uma maior conscientização sobre a necessidade de cumprimento destas 

obrigações. 

De toda forma, para o nosso tema de pesquisa, as regras internacionais sobre o bis in 

idem são relevantes para se concluir pela necessidade de investigação da eventual existência de 

“fraude de etiquetas” entre as sanções penais e administrativas por ilícitos ambientais. Os 

acordos penais da LPNMA e da Lei 9.605/1998, por exemplo, contêm cláusulas de conversão 

de multas administrativas em serviços de interesse ambiental. Estas cláusulas poderiam indicar 

a impossibilidade de se fixar, em processo penal, multa ou prestação de serviços de interesse 

ambiental, por incidirem da mesma forma, a partir das mesmas premissas e sobre o mesmo fato. 

Além disso, o avanço da discussão nos órgãos internacionais responsáveis pela 

aplicação e interpretação dos tratados demonstra a fragilidade e superficialidade do argumento 

da separação das instâncias. Segundo a concepção aqui adotada, exposta na introdução, cabe ao 

STJ – na função de decidir sobre medidas que limitam a esfera de liberdade dos cidadãos – 

maior ônus de fundamentação de suas decisões47, o que não se verificou no item 1, supra. 

 
45 Original: “El Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también La interpretación que 

del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Conveción Americana” 
46 O autor exemplifica o raciocínio com a partir do julgamento da ADPF n.º 153 pelo Supremo Tribunal Federal e 

do Caso “Gomes Lund” pela Corte IDH: “No caso da ADPF n. 153, houve o controle de constitucionalidade. No 

Caso Gomes Lund, houve o controle de convencionalidade. A anistia aos agentes da ditadura, para subsistir, 

deveria ter sobrevivido intacta aos dois controles, mas só passou (com votos contrários, diga-se) por um, o controle 

de constitucionalidade. Foi destroçada no controle de convencionalidade. Cabe, agora, aos órgãos internos 

(Ministério Público, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) cumprir a sentença internacional”. Cf. Teoria 

Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 299-302. 
47 Remetemos o leitor para a introdução da obra de WOLTER, Jürgen. O inviolável e o intocável no direito 

processual penal: reflexões sobre dignidade humana, proibições de prova, proteção de dados (e separação 

informacional de poderes) diante da persecução penal. Organização, introdução e tradução de Luís Greco. 
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1.3.2 Regras no plano doméstico 

 

Como visto, os tratados internacionais da ONU e da Convenção Americana trazem 

regras específicas a respeito do ne bis in idem a partir das quais já podemos extrair importantes 

discussões de lege lata a respeito do tema entre as esferas penal e administrativa, na medida em 

que tais tratados e sua interpretação internacionalista vinculam o intérprete brasileiro. 

No plano doméstico, por seu turno, notamos a ausência de uma previsão expressa na 

CR/88 que pudesse justificar o argumento da separação das instâncias adotado tão 

frequentemente pelo STJ.  

Defende-se que, na esfera ambiental, a atuação em camadas dos diversos órgãos de 

persecução estaria autorizada pelo §3 do art. 225, que prevê que “as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”.  

Porém, a norma não deve ser interpretada no sentido de que uma conduta ou atividade 

lesiva ao meio ambiente sempre deve receber sanções de duas naturezas diversas. Veja-se, por 

exemplo, a situação rotineira vista no STJ de pequenos pescadores artesanais ou amadores 

flagrados com apetrechos de pesca proibida: a lesão, apesar de constituir um ilícito que leva ao 

perdimento administrativo das redes e tarrafas e aplicação de sanção administrativa, não é típica 

do ponto de vista penal, à luz do princípio da insignificância. Nem por isso se alega violação 

ao art. 225, §3º, da CR/88.  

Além disso, a norma é restrita ao tema do meio ambiente, inexistindo uma regra geral 

que pudesse amparar o argumento da separação das instâncias, que foi utilizado pelo STJ, como 

visto, em crimes contra a ordem econômica, contra a liberdade individual e contra a organização 

do trabalho (AgRg no AREsp 984.920/BA e RHC 41.003/PI).  

Ademais, o art. 225, §3º divide espaço com outras normas constitucionais em sentido 

contrário. Nesse sentido, existe intenso debate na doutrina a respeito do fundamento do 

princípio do ne bis in idem na CR/88, que vedaria o acúmulo de sanções decorrentes da mesma 

conduta, sendo apontada como sua fonte, dentre outras possíveis, o art. 5º, LV48. Além disso, 

 
Tradução de Alaor Leite, Eduardo Viana. 1ª Edição. São Paulo: Marcial Pons, 2018. Em especial as págs. 30-41. 

 
48 Cf., nesse sentido, Helena Lobo da Costa, op. cit., págs. 213-216. No trecho apontado a autora também faz um 

apanhado das diferentes posições sobre o assento constitucional do princípio. Em síntese, são elas: a ideia de 

unidade do jus puniendi; o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio do Estado de Direito; da 

legalidade e tipicidade; da segurança jurídica; e, internamente no direito penal, os princípios da individualização 

da pena e culpabilidade. Sobre a derivação constitucional da regra da proporcionalidade como critério para 
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não se pode olvidar das normas expressas que vedam o bis in idem – de caráter supralegal – do 

Pacto de São José da Costa Rica e Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU.  

Por fim, em nenhum dos acórdãos o art. 225, §3º, da CR/88, é avaliado com detalhe 

pelo STJ para fundamentar o argumento da “separação das instâncias”, utilizado nos acórdãos 

analisados, o que seria um ônus necessário para se impor graves restrições na esfera de liberdade 

do cidadão.  

No plano infraconstitucional, por sua vez, vemos diversos dispositivos que confirmam 

a existência de intensa comunicação entre as esferas penal, cível e administrativa – o que 

também esmorece a força do argumento da separação das instâncias. Nesse sentido, temos a (i) 

possibilidade de detração penal do tempo de prisão administrativa (CPP, art. 387, §2º49); (ii) a 

compensação da prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade com 

o valor de reparação civil do dano na Lei 9.605/1998 (art. 1250); (iii) lançamento tributário como 

condição para tipificação do crime contra ordem tributária do art. 1º (incisos I a IV) da Lei 

8.137/1990 e procedibilidade da investigação criminal (Súmula Vinculante nº 24 do Supremo 

Tribunal Federal51) e (iv) a extinção da punibilidade de crimes tributários e ambientais em 

função do pagamento do tributo e adesão ao programa de recuperação ambiental, 

respectivamente (leis 9.430/1996 e 10.684/2003; e lei 12.651/2012); (v) efeitos penais do 

oferecimento de garantia ao tributo na esfera penal, objeto de pesquisa da dissertação de outro 

integrante do Mestrado Profissional temático da FGV52; (v) integração do direito penal com o 

administrativo na aplicação dos tipos penais “em branco”53; (vi) ou mesmo, por fim, a 

possibilidade de a autoridade judicial homologar práticas de resolução de conflitos e 

responsabilização próprias de costumes e normas da comunidade indígena no processo penal 

envolvendo pessoas indígenas (art. 57 da Lei 6.001/1973 e parágrafo único do art. 7º da 

Resolução n.º 287 do Conselho Nacional de Justiça). 

 
julgamento de conflito entre direitos fundamentais, veja-se a discussão realizada por Virgílio Afonso da Silva no 

O proporcional e o razoável, Revista dos Tribunais, n. 798, 2002, págs. 32 e ss. 
49 “2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” 
50 “Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada 

com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e 

sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for 

condenado o infrator” (destacamos). 
51 “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, 

antes do lançamento definitivo do tributo.” 
52 Trata-se da dissertação do Augusto de Arruda Botelho, intitulada “Efeitos penais e processuais penais das 

garantias judiciais apresentadas nos processos tributários”. 
53 Cf. para um panorama da discussão: GRECO, Luis. A relação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo 

no Direito Penal Ambiental: uma introdução aos problemas da acessoriedade administrativa. Revista Brasileira 

de Ciências Criminais, nº 58, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 152 e ss. 
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O mesmo fenômeno de comunicação entre instâncias é notado nos seguintes 

dispositivos: (i) efeitos na esfera cível, para fins de responsabilidade civil, da decisão criminal 

definitiva a respeito da ausência de autoria ou inexistência do fato (CC, art. 935)54; (ii) 

vinculação absoluta da esfera penal ao resultado da esfera cível em demandas sobre estado civil 

de pessoas (CPP, art. 9255); (iii) vinculação facultativa da esfera penal à decisão da esfera cível 

a respeito de questão prejudicial (CPP, art. 9356); (iv) suspensão da prescrição da pretensão de 

reparação do dano civil quando o fato depender de apuração na esfera penal (CC/02, art. 200)57. 

Portanto, também no sistema normativo “interno” brasileiro não se extrai um 

fundamento para o argumento da separação das instâncias. Pelo contrário: existe uma miríade 

de regras que criar um verdadeiro sistema de “vasos comunicantes” entre as esferas penal e 

administrativa/civil.  

 

1.3.3 Experiências no direito comparado 

  

Por fim, em países de cultura jurídica próxima, verificamos a existência de regras 

expressas para evitar o duplo sancionamento das esferas penal e administrativa, como se vê 

exemplificativamente na Espanha e Peru. Especificamente na Espanha, interessante notar que 

a iniciativa de vetar a dupla sanção nas esferas administrativa e penal partiu de decisões do 

Tribunal Constitucional e foram consolidadas, posteriormente, na legislação 

infraconstitucional, o que parece ser um caminho possível no caso brasileiro58. 

 
54 “Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 

existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” 
55 “Art. 92.  Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria 

e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a 

controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e 

de outras provas de natureza urgente”. 
56 “Art. 93.  Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da 

prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o 

juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil 

limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza 

urgente”. 
57 “Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição 

antes da respectiva sentença definitiva”. Como comenta Sílvio de Salvo Venosa, “Na prática, a maior dificuldade 

será definir se a matéria discutida no juízo criminal é efetivamente uma questão prévia, uma prejudicial. Em 

princípio, examinam-se a materialidade do fato e a autoria. Busca-se, é verdade, uma homogeneidade nas decisões 

do Estado, embora nem sempre seja obtida. Não há que se ver independência absoluta entre o juízo penal e o civil” 

(destacamos) “Código Civil Interpretado”. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010, pág. 223. No Superior Tribunal de 

Justiça, verifica-se a aplicação da regra em recente julgado da 4ª Turma: AgInt no AREsp: 1487159 SP, j. em 

24.8.2020, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, que assim dispõe na ementa: “A existência de inquérito 

criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente, faz incidir a causa 

impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil”. 
58 Vale notar que as discussões na Corte constitucional do Peru, por sua vez, foram influenciadas pelas discussões 

da Corte espanhola. Vide o item b, adiante, em que tratamos da experiência peruana. 
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a) Espanha 

 

 No sistema espanhol, destaca-se a Sentença n.º 2, de 30 de janeiro de 198159, do Tribunal 

Constitucional daquele país que, em obiter dicta, consignou que o princípio do ne bis in idem 

– apesar de não expresso na Constituição – impediria a dupla imputação de sanção penal e 

administrativa em relação ao mesmo fato, por força do princípio da legalidade, disposto no art. 

25 da lei maior espanhola60. O Tribunal ainda apontou os critérios para aferição do bis in idem, 

isto é, identidade de sujeito, fato e “fundamento” (natureza): 

 

O princípio geral de direito conhecimento por “non bis in idem” supõe, em uma de suas 

mais conhecidas manifestações, que não recaia duplicidade de sanções – administrativa 

e penal – nos casos em que se verifique a identidade de sujeito, fato e fundamento sem 

a existência de uma relação de supremacia especial da Administração – relação de 

funcionário, serviço público, concessionário, etc – que justificasse o exercício do “ius 

puniendi” pelos Tribunais e por sua vez do poder sancionador da Administração61 

 

No caso concreto, o acusado foi condenado criminalmente pelo crime de contrabando 

de um jogo de brilhantes. Contudo, a Corte entendeu que não seria aplicável a regra do ne bis 

in idem, pois foram identificadas duas condutas: a primeira, a receptação do jogo de brilhantes 

importado ilegalmente, sem o recolhimento da taxa aduaneira (infração administrativa na 

Espanha e conduta equivalente ao crime de descaminho do art. 334 do nosso CP); a segunda, a 

entrega de dinheiro ao vendedor pela operação de exportação ilícita, que foi por ele retirado da 

Espanha, sem declaração às autoridades (crime monetário na Espanha, equivalente ao de evasão 

de dividas do parágrafo único do art. 20 da nossa Lei 7.492/1986). Posteriormente, na Sentença 

159 de 27 de novembro de 198562, o Tribunal reafirmou o entendimento, desta vez efetivamente 

 
59 Boletim Oficial do Estado n.º 47, de 24 de fevereiro de 1981. A consulta às sentenças do Tribunal Constitucional 

Espanhol pode ser realizada pelo link: <http://hj.tribunalconstitucional.es/>, bastando inserir o número e ano da 

decisão. 
60No original: Articulo 25.1 “1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en 

aquel momento”. Vale recordar que outros autores extraem o fundamento da vedação do princípio da 

proporcionalidade, como Helena Lobo (op. cit. pág. 222) e Juan Pablo Mañalich (“El principio ne bis in idem 

frente a la superposición del derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio”, Polít. crim. Vol. 9, Nº 18 

(Diciembre 2014), Art. 8, pág. 548), posição que também adotamos por entendermos que a vedação decorre 

justamente da identidade de sujeito, fato e similitude de natureza da sanção (finalidade e gravidade). 
61 Original: “El principio general del derecho conocido por non bis in idem supone, en una de sus más conocidas 

manifestaciones, que no recaiga duplicidad de sanciones -administrativa y penal- en los casos en que se aprecie 

la identidad del sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relación de supremacía especial de la 

Administración -relación de funcionario, servicio público, concesionario, etc....- que justificase el ejercicio del 

ius puniendi por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración”. 
62 Boletim Oficial do Estado n.º 301, de 17 de dezembro de 1985. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/
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afastando a possibilidade de cumulação de sanções dada a identidade de sujeito, fato e 

fundamento ou natureza. Veja-se o item II.2 da sentença, que transcrevemos pela sua 

importância e clareza: 

No presente caso, em efeito, as medidas foram aplicadas ao recorrente pela realização 

de um dos fatos (previstos no art. 2.8 da Lei 6/1970) que podem ser também 

subsumidos, como o foram, em um tipo delitivo (art. 344 do Código Penal). É evidente, 

assim, que a afirmação judicial da autoria de um de tais fatos equivale a uma declaração 

de culpabilidade, realidade está que não pode restar obscurecida por uma peculiaridade 

do procedimento que se considera, procedimento não certamente criminal, mas que 

conclui com uma decisão que priva ao declarado culpado de sua liberdade e direito de 

escolher livremente sua residência e circular pelo território nacional e que apenas 

formalmente se distingue da pura e simples sanção penal63 (tradução livre). 

 

Posteriormente, o Tribunal confirmou o entendimento em novos julgados64, sendo que 

em 1992 foi editada a “Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo cómum” (“Ley 30/1992”), que previu no artigo 133 a vedação do 

bis in idem entre sanção penal e administrativa65. Além disso, foi estabelecida uma precedência 

do processo penal sobre o administrativo, vale dizer, caso a conduta tenha contornos criminais, 

a administração pública deve suspender o processo sancionador e remetê-lo ao Ministério 

Público. Caso o Ministério Público assuma a investigação, o processo administrativo 

sancionador é suspenso. Ao final, sendo a conclusão no sentido de que não há crime, a 

atribuição retorna à administração pública. Porém, caso o encerramento da demanda criminal 

se dê pela conclusão de que não houve fato, fica vedada a continuidade do processo 

sancionador66, de maneira semelhante ao que prevê a regra do art. 935 do nosso CC/2002, com 

a diferença de que, no Brasil, não há necessária suspensão do processo civil para aguardar o 

 
63 Original: “En el caso actual, en efecto, las medidas se aplicaron al recurrente por la realización de unos hechos 

(previstos en el art. 2.8 de la Ley 6/1970) que pueden ser también subsumidos, como así ha sido, en un tipo 

delictivo (art. 344 del Código Penal). Es evidente, por tanto, que la afirmación judicial de la autoría de unos tales 

hechos equivale a una declaración de culpabilidad, realidad ésta que no puede quedar oscurecida por la 

peculiaridad del procedimiento que se considera, procedimiento no ciertamente criminal, pero que concluye con 

una decisión que priva al declarado culpable de su libertad y del derecho a elegir libremente su residencia y a 

circular por el territorio nacional y que sólo formalmente se distingue de la pura y simple condena penal”. 
64Veja-se Helena Lobo da Costa, op. cit., pág. 195, nota de rodapé n.º 664. Segundo José Cerezo Mir, o 

entendimento da Corte espanhola a respeito do fundamento do ne bis in idem foi retirado dos trabalhos da 

constituinte, em que se optou por não expressar o princípio por ter se entendido, na época, que ele era uma 

decorrência implícita do princípio da legalidade. Vide “Sanções penais e administrativas no direito espanhol”, in 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, Vol. 2, 1993, pág. 31.  
65 “[...] No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos 

en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento”. A legislação espanhola pode ser consultada na página 

do boletim oficial do estado, pelo link: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318>. Acesso em: 

12.9.2020. 
66 É a redação do Artigo 137.2 da “Ley 30/1992”, no original: “2. Los hechos declarados probados por 

resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos 

sancionadores que substancien”. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
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resultado do processo criminal67. Por fim, ainda vale destacar que especificamente para as 

condutas lesivas ao meio ambiente, a Constituição espanhola prevê que a lei preverá sanções 

penais ou administrativas, se o caso, adotando assim a conjunção “ou”, ao contrário da 

Constituição brasileira, que adota a conjunção “e”68. 

 

b) Peru 

 

 No sistema peruano, por sua vez, a vedação ao bis in idem entre sanção administrativa 

e penal está consolidada na legislação. A “Ley 27.444/2011”, que trata das regras sobre o 

procedimento administrativo, estabelece no seu artigo 230, item 10, que: “Não se poderão impor 

sucessiva ou simultaneamente uma pena e uma sanção administrativa pelo mesmo fato nos 

casos em que se verifique a identidade de sujeito, fato e fundamento” (tradução livre)69. 

Interessante notar que a regra convive com disposição expressa a respeito da independência das 

instâncias, prevista no artigo 243.2 da mesma lei, que prevê que os procedimentos para 

responsabilização civil ou penal “não afetam o poder das entidades para instruir e decidir sobre 

a responsabilidade administrativa, salvo disposição judicial expressa em contrário” (tradução 

livre)70.  

Nesse sentido, o Código de Processo Penal (Decreto Legislativo n.º 957/200471) prevê 

o ne bis in idem em relação às sanções administrativas tanto em seu aspecto material, quanto 

no processual, bem como prevê a prevalência do procedimento penal sobre o administrativo, 

como dispõe o artigo terceiro do título preliminar do código: 

Ninguém pode ser processado, nem sancionado mais de uma vez por um mesmo fato, 

sempre que se trate do mesmo sujeito e fundamento. Este princípio vige para as sanções 

penais e administrativas. O direito penal tem preeminência sobre o direito 

administrativo.72 

 
67Helena Lobo da Costa, op. cit., pág. 197. O inteiro teor da lei peruada está disponível no site do governo central, 

pelo link: <https://www.gob.pe/institucion/rree/normas-legales/1395-27444>. Acesso em: 12.9.2020. 
68É o que dispõe o artigo 45.3: “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 

ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 

daño causado”. 
69 Ibidem, op. cit., pág. 205. Original: “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena e una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”.  
70Original: e “no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad 

administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario”. 
71 Publicado no Diário Oficial “El Peruano” em 29 de julho de 2004. Há versão online disponível no sítio eletrônico 

do Escritório da ONU para Drogas e Crime (UNODC) pelo link:  

<https://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_

penal.pdf>. Acesso em: 12.9.2020. 
72 Original: “Nadie podrá ser procesado, ni sancionado mas de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate 

del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal 

tiene preeminencia sobre el derecho administrativo”. 

https://www.gob.pe/institucion/rree/normas-legales/1395-27444
https://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf
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Dino Carlos Caro Coria, ao se debruçar sobre o tema, aponta que o Tribunal 

Constitucional peruano segue em grande medida a interpretação e ideias do Tribunal congênere 

espanhol, reconhecendo a proteção do ne bis in idem nas vertentes material e processual; 

adotando os critérios de identidade quanto ao sujeito, fato e fundamento jurídico (este último 

como mesmo interesse protegido). Nada obstante, aponta alguns “vazios” de regulação do 

tratamento da matéria no âmbito administrativo, dentre eles a ausência de regras claras de 

quando a autoridade administrativa deve notificar a autoridade penal, bem como a falta de maior 

especificação dos efeitos da decisão penal sobre o procedimento administrativo73. 

1.4 Conclusões intermediárias 

 

Inicialmente, conclui-se que a fundamentação do STJ para o grupo de casos analisados 

possui problemas de forma, na medida em que os Ministros não distinguem nos votos as 

diferentes espécies de TAC´s ambientais – que possuem cláusulas e efeitos próprios sobre a 

esfera penal.  

Ademais, também não discriminam situações em que houve efetivo cumprimento do 

acordo, daquelas outras em que não houve cumprimento ou as obrigações estão em fase de 

implementação pelo acusado, o que também tem implicações evidentes que saltam aos olhos, 

em especial para aplicação dos benefícios despenalizadores do processo penal. 

Além disso, conclui-se que as decisões possuem problemas de conteúdo, pois não há 

fonte legal do argumento da separação absoluta das instâncias penal, cível e administrativa, não 

havendo uma “estruturação teórica que aponte seus fundamentos”, como aponta Helena Lobo 

da Costa74.  

De outro lado, existem julgados de órgãos internacionais aos quais o Brasil está 

vinculado e que apontam para a necessidade de se avaliar a natureza material da infração 

(Comitê de Direitos Humanos da ONU) e sua similaridade com outras sanções previstas no 

ordenamento (Corte Interamericana de Direitos Humanos).  

No sistema interno, pululam regras que criam um verdadeiro sistema de “vasos 

comunicantes” entre diferentes instâncias, como regras que vinculam o resultado de uma esfera 

sobre a outra; que suspendem a prescrição até definição do assunto em esfera diferente; que 

condicionam a persecução criminal ao encerramento da esfera administrativa; que são 

 
73 CARO CORIA, Dino Carlos, Op. cit., pág. 323. Cf. também Helena Lobo da Costa, op. cit., pág. 206. 
74 Op. cit., pág. 221. 
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elementos de interpretação e apoio de aplicação uma das outras; dentre outros, o que infirma a 

hipótese de que o sistema jurídico trabalharia a partir de instâncias estanques, como parece 

pressupor o STJ na jurisprudência selecionada.  

O direito comparado, por seu turno, demonstra a preocupação com o tema em 

jurisdições diferentes, vinda inicialmente dos Tribunais e posteriormente consolidadas em 

alterações legislativas. Debates ainda incipientes no Brasil já encontram soluções operacionais 

e proporcionais nestes sistemas legais para os dilemas aqui vistos, o que deve ser um caminho 

a ser trilhado. 

Portanto, o argumento utilizado pelo STJ para fundamentar a integralidade dos acórdãos 

sobre o tema pesquisado não tem o rigor dogmático necessário para ser tomado de ponto de 

partida para as conclusões adotadas e nivela por baixo os inúmeros problemas decorrentes da 

concorrência das esferas cível, administrativa e penal sobre fatos idênticos.  

Assim, devem os intérpretes aprofundar a necessária discussão do ne bis in idem nestas 

diferentes esferas, diante do inegável fenômeno do chamado estado “Hidra de Lerna”75, que 

impõe desproporcional gravame à esfera de liberdade dos cidadãos que estão submetidos ao 

poder de conformação do Estado por suas diferentes cabeças – penal e administrativa. 

Diante deste diagnóstico inicial, iremos avaliar outras possibilidades de solução 

dogmática para o problema proposto, como as posições que sustentam que a celebração do 

compromisso afetaria o elemento subjetivo do crime; afetaria a antijuridicidade ou 

punibilidade; ou mesmo retiraria a justa causa para denúncia ou sua “conveniência”.  

Apesar de refutadas pelo STJ, elas são vistas em nossa prática forense, em Tribunais 

locais (estaduais) e em trabalhos especializados na doutrina. Nosso escopo no capítulo II será 

avaliar se elas poderiam fornecer critérios alternativos seguros e consistentes para extração de 

efeitos penais da celebração dos diversos tipos de TAC ambiental e para se criticar a 

jurisprudência do STJ analisada no capítulo I. É o que faremos no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 
75 Na mitologia grega, monstro com corpo de dragão e cabeças de serpente, que atacava seus oponentes com suas 

várias cabeças. A analogia é utilizada por Adriano Teixeira, Heloisa Estellita e Marcelo Cavali ao expor a urgência 

e necessidade de se discutir o ne bis in idem das sanções nas esferas penal e administrativa (“Ne bis in idem e o 

cúmulo de sanções penais e administrativas”, in Jota, 1º de agosto de 2018). 
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CAPÍTULO II: EFEITOS DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL NA ESFERA PENAL: 

POSSÍVEIS INTERDEPENDÊNCIAS ENTRE AS INSTÂNCIAS 
 

Como visto na primeira parte do capítulo I, o STJ vem afastando uma constelação de 

argumentos para concluir pela inexistência de efeitos da celebração de TAC´s ambientais na 

infração penal e no processo penal a partir do argumento da “separação das instâncias”. 

Na segunda parte do capítulo anterior, nos dedicamos a expor fragilidades de 

fundamentação dos acórdãos do STJ, seja em sua forma, seja na justificação da suposta regra 

da separação das instâncias. 

Neste capítulo analisaremos as diversas propostas teóricas alternativas para solucionar 

a pergunta que move o trabalho. Para tanto, será utilizada a abordagem dogmática analítica, que 

parte da desconstrução e reconstrução das premissas teóricas de cada autor e a forma como elas 

se relacionam com suas conclusões. 

O método busca testar se tais propostas de solução do problema são “racionalmente 

fundamentáveis” a partir das condicionantes legais do ordenamento jurídico brasileiro76. O 

trabalho neste ponto, portanto, será integralmente de lege lata. 

Em uma pesquisa inicial, foram isoladas cinco construções dogmáticas pelas quais se 

poderia analisar os efeitos penais da celebração do TAC ambiental e que foram rechaçadas pelo 

STJ sob o argumento da separação das instâncias. Iremos desconstruí-las e testá-las, extraindo 

ao final nossa conclusão sobre sua racionalidade e se poderiam ser uma alternativa ao método 

de solução adotado pela Corte. 

 

2.1 Efeitos sobre os elementos subjetivo e objetivo do tipo do crime ambiental  

 

Uma primeira corrente, capitaneada por Guilherme Nucci, afirma que a celebração do 

termo de ajuste de conduta afetaria a prova do elemento subjetivo do tipo do crime ou o 

elemento objetivo (culpa) e obstaria o oferecimento de denúncia por “falta de justa causa”, a 

depender do caso concreto77. O autor assim expõe seu posicionamento: 

 
76 Cf. VIRGÍLIO, Afonso da Silva. A Constitucionalização do direito. 1ª Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 

2008, pág. 25 e “Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia”, 2ª Edição, São Paulo: 

Malheiros, 2010, págs. 30-31. O autor, no último trecho citado da obra “Direitos fundamentais: …” (nota 31 da 

pág. 31), adota a concepção de Wolfram Cremer segundo a qual a dogmática jurídica “tem como objetivo a 

reconstrução sistemática de um dado material jurídico”. (“Freiheitsgrundrechte: Funktionen und Strukturen”, 

Tübingen, Mohr, 2003, págs. 17-18).  
77 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 2, 12ª Edição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2019, pág. 750. Nesse sentido também LACAVA FILHO, Nelson, in “Comentários à Lei 

de Crimes Ambientais - Lei 9.605/1998”, SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo; SOUZA, Luciano Anderson 

de (coord.), São Paulo: Quartier Latin, 2009, pág. 375. 
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se houver acordo entre os órgãos de controle ambiental e pessoas físicas ou jurídicas 

para a regularização de atividades relativas à exploração ambiental, pode haver reflexo 

na órbita penal, afetando a prova do dolo ou da culpa, bem como servindo de obstáculo 

à propositura da ação penal, por falta de justa causa. Depende, pois, da análise do caso 

concreto. 

 

O argumento contém duas afirmações: (i) a celebração do compromisso de ajuste de 

conduta afetaria a prova do dolo ou da culpa e (ii) ela ainda retiraria justa causa para ação penal. 

Antes de se concluir pela existência de efeitos na prova no dolo ou culpa decorrentes da 

celebração do termo de ajuste de conduta, é necessário que façamos uma precisão conceitual a 

respeito de ambas as categorias, pois elas possuem funções e características diversas, que 

evidentemente irão influir na sua prova no âmbito do processo. 

De maneira geral, podemos adotar como estrutura clássica do delito sua tripartição em 

tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Em outras palavras, a uma ação ou omissão 

(conduta em sentido amplo) pode ser atribuída uma pena desde que ela seja típica, ilícita ou 

antijurídica e culpável78.  

Assim, na estrutura dos delitos comissivos dolosos, deve-se inicialmente avaliar a 

tipicidade, que é subdividida em tipo objetivo e tipo subjetivo. O tipo objetivo, por sua vez, é 

composto de: a) conduta; b) objeto da conduta; c) resultado; d) nexo causal e e) imputação 

objetiva79. O tipo subjetivo, por sua vez, é composto de: a) conhecimento e vontade80; b) 

elementos subjetivos especiais, se o caso. Preenchida a tipicidade, há que se avaliar, ainda, a 

sua antijuridicidade e culpabilidade, para somente então se concluir pela ocorrência do crime e 

a necessária imposição de uma pena. 

Na estrutura dos delitos comissivos culposos, por outro lado, não há preenchimento do 

tipo subjetivo na fase de avaliação da tipicidade, pois a culpa significa justamente que, sem 

 
78 Cf., nesse sentido, inclusive com a exposição de divergências a respeito da teoria da estrutura do delito aqui 

delineada, a explanação de Francisco de Assis Toledo, em “Princípios Básicos de Direito Penal”. 5ª Edição. São 

Paulo: Saraiva, 2014, págs. 80 e ss. 
79 O esquema de verificação de delitos é comumente empregado na literatura e ensino jurídico de outros países, 

como a Alemanha, para se concluir pela subsunção de condutas a normas penais. O método tem um viés tanto 

didático (aprendizado pelo exercício da tarefa de subsunção) como político (controle da racionalidade da 

argumentação). Cf. GRECO, Luis, com colaboração de ESTELLITA, Heloisa e TEIXEIRA, Adriano, LEITE, 

Alaor. A prática da teoria do delito: a Parte Geral do Direito Penal segundo método estruturado de resolução 

de casos (Gutachtenstil), no prelo. Cf., igualmente, HILGENDORF, Eric, VALERIUS, Brian. Direito Penal: 

parte geral. Orlandino Gleizer (trad.), 1ª Edição. São Paulo: Marcial Pons, 2019, págs. 69-84. 
80 Não se descuida da existência de vexata quaestio a respeito dos elementos integrantes do dolo. Apesar da dicção 

do art. 18, atualmente o requisito da “vontade” tem sido relativizado, em especial diante de graves inconsistências 

que essa teoria possui. Para uma discussão mais ampla, cf. GRECO, Luis. “Dolo sem vontade”, In: SILVA DIAS 

e outros [coords.]. Liber Amicorum de José de Sousa e Brito, Coimbra, Almedina, 2009, págs. 885 e ss.) e 

RAGUÉS I VALLÉS, Ramon. El dolo e su prueba en proceso penal. Barcelona: Jose Maria Bosch Editor, 1999, 

págs. 155 a 176. 
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conhecer e querer, o agente realizou uma ação, gerou risco não permitido juridicamente e 

causou um resultado atribuível a esta ação. 

Fica claro, assim, que a celebração do termo de ajustamento de conduta – fato que ocorre 

(muito) após o crime – em nada afetará a averiguação da presença ou não da tipicidade da 

conduta, seja ela dolosa ou culposa. A razão é que, ao tempo da celebração do acordo, o crime 

já estará há muito consumado e perfeito, inexistindo, em suma, afetação na estrutura do delito 

pela celebração do acordo administrativo após o fato. 

Resta saber se a celebração do termo de compromisso poderia contribuir, no campo 

processual penal, para a comprovação do dolo ou culpa. Entendemos que ele nada ou muito 

pouco tem a contribuir. Imagine-se a situação hipotética em que uma concessionária de 

tratamento de esgoto identifica um extravasamento de efluentes em sua estação de tratamento 

de esgoto, a atingir um córrego lateral à planta da estação. Ao ser comunicado pela equipe local, 

o gestor imediatamente determina o deslocamento de grupo técnico para conter o vazamento e 

contrata empresa de saneamento ambiental para fazer a sucção e limpeza do córrego atingido, 

reparando o dano causado às águas. Ao se investigar o ocorrido, conclui-se que o fato decorreu 

de o funcionário responsável pela operação ter dormido em seu posto de trabalho. 

Posteriormente, a concessionária celebra termo de ajuste de conduta e se compromete a realizar 

obras de contenção e a ajustar a escala de trabalho para ter sempre equipe de no mínimo dois 

funcionários, medidas estas que devem tornar muito mais difícil a ocorrência de novos acidentes 

daquela espécie. A concessionária ainda se compromete a pagar valor a título de danos materiais 

e morais coletivos. 

Nesta situação, existem fortes indícios de que a conduta não foi praticada com 

conhecimento e vontade (dolo), mas existem indícios de que houve negligência por parte do 

funcionário que dormiu no posto de trabalho (culpa) e até mesmo de negligência por parte dos 

responsáveis da empresa em ordenar de forma segura sua operação, com realização, por 

exemplo, de calha de contenção e previsão de escala de trabalho em duplas (culpa). 

A celebração do termo de compromisso de conduta vem acrescer apenas mais um 

elemento aos indícios para conclusão do preenchimento ou não do elemento subjetivo, que deve 

ser analisado em conjunto com o fato no momento de sua realização.  

O indício, porém, é distante temporalmente do fato e frágil para se concluir a respeito 

do conhecimento e vontade do agente ao tempo da ação criminosa. Para além disso, a 

celebração do termo de ajuste também poderia indiciar a ocorrência de arrependimento 

posterior, que não influi na tipicidade da conduta, mas apenas na dosimetria da pena, como 

previsto no art. 16 do CP.  
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Por outro lado, o compromisso nada diz a respeito do preenchimento do tipo objetivo, 

que depende da análise unicamente das condições objetivas da realização da conduta (ação, 

objeto da conduta, nexo de causalidade, resultado e imputação objetiva). 

Portanto, a celebração do termo de compromisso ambiental: (i) acrescenta muito pouco 

na análise do preenchimento do elemento subjetivo, pois se trata de um pós-fato que também 

pode denotar arrependimento posterior ou simplesmente não ser prova de coisa alguma de 

relevo para aferição da tipicidade; (ii) não acrescenta nada na aferição do elemento objetivo da 

tipicidade. 

A segunda crítica ao posicionamento se volta para a afirmação de que a celebração do 

termo de ajuste de conduta afetaria a justa causa para denúncia. Apesar de o autor não 

desenvolver o tópico, apenas sinalizando que essa conclusão dependeria “do caso concreto”, 

remetemos o leitor para o item 4 (infra), em que o argumento é analisado detidamente. 

Assim, concluímos que a primeira proposta não possui fundamento dogmático para se 

concluir que a celebração do TAC geraria efeitos sobre o elemento subjetivo do tipo, não 

possuindo capacidade de solucionar de maneira racional (fundada na teoria do delito) e, 

portanto, uniforme, o problema que move o trabalho. 

Passemos no próximo item para a análise da proposta teórica que conclui que a 

celebração do TAC afetaria a punibilidade ou antijuridicidade da conduta. 

 

2.2 Efeitos sobre a punibilidade da conduta 

 

A segunda corrente assevera que a celebração e cumprimento de termo de ajuste de 

conduta deveria afetar a punibilidade do crime ambiental, pois a reparação do dano deveria 

operar como causa supralegal de extinção da punibilidade (lege ferenda).  

Apesar de a punibilidade ser aferida na estrutura do delito após a antijuridicidade, 

iniciaremos pela análise desta ideia primeiro, para depois se debruçar sobre a proposta de que 

a licitude da conduta seria afetada. Faremos assim pois a solução com mais repercussão é a 

primeira e as conclusões a respeito de sua consistência poderão ser aproveitadas para se avaliar 

a segunda solução. 

A ideia que move a proposta de se concluir pela extinção da punibilidade decorrente da 

reparação do dano é a de ganho de efetividade do direito penal ambiental. Nesse sentido Milaré 

e Gilberto Passos Freitas argumentam que, de maneira semelhante ao que ocorre na esfera dos 

delitos tributários, a reparação integral do dano deveria ser elencada pelo legislador como uma 

causa de extinção da punibilidade, assim como a celebração do termo de ajuste de conduta 
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deveria ser previsto como marco suspensivo da pretensão acusatória do Ministério Público81. 

Luiz Regis Prado vai além e declara que, desde que firmado e cumprido antes do recebimento 

da denúncia, o termo de ajustamento de conduta “atua como causa extintiva da punibilidade”82. 

Por outro lado, se o fizer após ou não reparar o dano até o oferecimento da denúncia, haveria 

tão somente circunstância atenuante de pena83. 

A despeito da jurisprudência consolidada do STJ afastando este argumento, verifica-se 

a adoção deste critério em julgados da justiça estadual. Nesse sentido, por exemplo, no TJMG, 

os “Habeas Corpus” nº  4688183-12.2008.8.13.0000, j. 26.2.2008, da 3ª Câmara Criminal, e 

Recurso em Sentido Estrito nº  1733349-20.2009.8.13.0183, j. 29.3.2012, da 2ª Câmara 

Criminal. 

No primeiro caso, o paciente havia sido denunciado pela prática de conduta descrita no 

art. 40 da Lei 9.605/1998 (causar dano a unidade de conservação). Consta dos autos que o 

Ministério Público celebrou com o paciente um termo de compromisso ambiental a partir dos 

autos do inquérito policial instaurado para apurar o crime. Posteriormente, sem notícia de 

descumprimento, foi oferecida a denúncia. O Relator em seu voto afirmou que o termo: 

 

possui força de título executivo extrajudicial, extinguindo, na conformidade da 

orientação dominante neste Tribunal, a punibilidade do agente que o aceite e cumpra, 

devidamente, todos os compromissos ali firmados, impedindo, portanto, a propositura 

da respectiva ação penal84 

 

Ao fundamentar a afirmação, contudo, se baseou exclusivamente em outros acórdãos 

do TJMG, em que o raciocínio também não é demonstrado, sem explicitar o fundamento 

normativo strictu sensu da conclusão, o que demonstra a circularidade do argumento. 

No segundo, tratou-se de acusação oferecida após a celebração do termo de 

compromisso ambiental pelo crime do art. 38-A da Lei 9.605/1998 (destruição de vegetação do 

Bioma Mata Atlântica). Consta que o paciente havia celebrado o termo e durante a fase de 

cumprimento sobreveio a denúncia criminal, que não teria apontado nenhum fato novo (como 

o descumprimento ou reiteração da conduta) após o acordo. Neste caso, por maioria, a 2ª 

Câmara sustentou que faltaria justa causa para a ação penal, fundamentando-se em outros 

 
81 MILARÉ, Edis et al, op. cit., págs. 86-87 e “Direito do Ambiente”. 3ª Edição. São Paulo: RT, 2004, pág. 985; 

PASSOS DE FREITAS, Gilberto; PASSOS DE FREITAS, Vladmir. Crimes contra a natureza de acordo com 

a Lei 9.605/98. 7ª Edição. São Paulo: RT, 2001, págs. 154-156. 
82 Direito Penal do Ambiente, 7ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2019, pág. 134. 
83 Ibidem. 
84 Não está expresso no acórdão se o cumprimento ocorreu e se isto se deu antes ou depois do oferecimento da 

denúncia, pois entendeu-se que seria ônus do Ministério Público comprovar, na denúncia, que teria ocorrido 

descumprimento do acordo. 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000084688183000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10183091733349001
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acórdãos e novamente de forma circular85. 

Assim, em ambos os casos, mais antigos, entendeu-se que não haveria justa causa para 

oferecimento de denúncia se o termo de compromisso estava sendo cumprido pelo investigado, 

em razão da (presumida) reparação do dano. 

Mais recentemente, vê-se que o entendimento foi replicado no Recurso em Sentido 

Estrito 10183150095705001, j. 23.3.2018, da 3ª Câmara Criminal. Neste último caso, a Corte 

agregou o argumento da subsidiariedade do direito penal para deferir a ordem de trancamento 

da ação penal. 

Esses casos reais se aproximam do Caso 1, indicado na introdução da dissertação, em 

que, antes do oferecimento de denúncia, houve celebração de TAC ambiental pelo infrator, com 

reparação do dano. 

Nosso trabalho vem buscando soluções de lege lata para o problema, contudo, algumas 

críticas à ideia ainda se fazem importantes. A primeira é que a proposta encontra o óbice, a 

nosso ver insuperável, do art. 225, §3º, da CR/88, que prevê que as condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente – independentemente da reparação do dano – sujeitarão os infratores a 

sanções penais e administrativas. Ou seja, existe um mandamento constitucional de sujeição do 

infrator às sanções penais e administrativas, que é independente da obrigação de reparar o dano. 

Em outras palavras, mesmo que haja reparação, a CR/88 prevê que os infratores estarão sujeitos 

à penalidade administrativa e penal. Em nosso entendimento, sustentar que deveríamos 

introduzir uma norma genérica desta natureza – que permite a extinção da punibilidade penal 

ou administrativa decorrente da reparação do dano – no ordenamento jurídico, como ocorre 

com o pagamento do tributo e acessórios em relação aos crimes tributários, demandaria uma 

reforma constitucional86. 

 
85 Vale notar que o relator desembargador Renato Martins Jacob se posicionou de forma contrária ao resultado, 

tendo adotado o entendimento de que o dano seria mera causa de redução da pena, a partir da interpretação dos 

arts. 225, §3º, da CR/88 e art. 27 da Lei 9.605/1998. 
86 Fugiria ao escopo do trabalho, mas não se pode deixar de anotar que, também como política criminal, a utilização 

do direito penal para promoção da recuperação do meio ambiente é duvidosa. Para um debate mais amplo, 

remetemos o leitor para HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do direito penal. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, vol. 22, 1998, págs. 27-35. O autor aponta que na Alemanha desde os anos 70 

do século passado se discutia a funcionalidade do direito penal ambiental para tutela do meio ambiente, tendo-se 

chegado à conclusão de que sua utilização foi amplamente contraproducente. Cf. ainda SAN EPIFANIO, Leire 

Escajedo. Manifestações da Crise do Estado Social no Simbolismo da Proteção Ambiental. Revista de Ciências 

Penais, RCP 08/65, 2008, passim; COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental: viabilidade, 

efetividade e tutela por outros ramos do direito. São Paulo: Saraiva, 2010, em especial a partir da pág. 152, 

onde a autora identifica os limites do direito penal como meio de proteção ao meio ambiente; em Portugal, SOUSA 

MENDES, Paulo de. Vale a Pena o Direito Penal do Ambiente? 1.ª reimpressão. Lisboa: AAFDL, 2004; e 

ANDERSON DE SOUZA, Luciano. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. Tese de 

Doutorado pela USP, 2011, págs. 166-170. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-

10092012-152423/publico/Microsoft_Word_TESE_FINAL_Luciano_Anderson_de_Souza.pdf>. Acesso em: 

12.9.2020. 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-10092012-152423/publico/Microsoft_Word_TESE_FINAL_Luciano_Anderson_de_Souza.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-10092012-152423/publico/Microsoft_Word_TESE_FINAL_Luciano_Anderson_de_Souza.pdf


47 
 

Além disso, uma leitura das características específicas dos benefícios despenalizadores 

quando aplicados aos crimes ambientais demonstra que também a intenção do legislador 

infraconstitucional jamais foi extinguir a punibilidade de tais crimes pela reparação do dano na 

maneira proposta pelos autores. A lei demonstra de forma evidente a preocupação da reparação 

do dano ambiental como condição para celebração da transação penal e da suspensão 

condicional do processo, mas não vai além.  

Como será visto com detalhes adiante (item 5), a totalidade dos crimes da Lei 

9.605/1998 admite uma ou mais formas de solução “consensual”87 do processo penal. A este 

respeito, o art. 27 da Lei de Crimes Ambientais prevê que que a proposta de transação penal 

“somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, 

salvo em caso de comprovada impossibilidade”88. Em outras palavras, a reparação do dano 

ambiental foi integrada ao âmbito da transação penal como uma condição prévia e necessária, 

mas não como causa de extinção da punibilidade (o que ocorre com o cumprimento da transação 

apenas)89. 

Ao tratar da suspensão condicional do processo, por sua vez, a lei novamente deixa claro 

que a reparação do dano não leva à extinção da punibilidade do crime ambiental. A Lei 

9.099/1995, ao dispor sobre este benefício despenalizador, prevê a reparação do dano como 

uma das condições90. A Lei 9.605/1998, ao tratar da suspensão condicional do processo, 

condicionou a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo de 

suspensão condicional do processo à comprovação da reparação do dano, a ser aferida por laudo 

de constatação; caso não ocorra a reparação do dano, é possível a prorrogação do período de 

prova por até duas vezes; esgotado o prazo de prorrogação, a extinção da punibilidade 

dependerá de o acusado comprovar ter tomado as providências necessárias à integral reparação 

do dano91. 

 
87 Não descuidamos da discussão a respeito da real voluntariedade de tais acordos ante o natural desequilíbrio do 

investigado e acusação para negociarem sobre a liberdade e nome do primeiro. 
88 “Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva 

de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 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.” 
89 Nesse sentido também MARQUES, José Roberto. Crime Ambiental: Reparação do Dano e Extinção da 

Punibilidade. Revista de Direito Ambiental, vol. 43, 2006, págs. 347-351. 
90 “Art. 89. [...] § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, 

poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: [...] I - 

reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;” 
91 É o quanto disposto no art. 28 e incisos da Lei 9.605/1998. Vide: “Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 

seguintes modificações: I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, 

dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 

I do § 1° do mesmo artigo; II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm#art76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm#art89
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm#art89
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Portanto, também no instituto da suspensão condicional do processo, a reparação do 

dano aparece como uma das condições para, após esgotamento do período de prova, ser 

declarada extinta a punibilidade do infrator – e não um dado que, por si só, seja capaz de 

fulminar imediatamente a pretensão acusatória do Estado. 

Por fim, quando o legislador quis fazer tal vinculação entre reparação do dano e extinção 

da punibilidade, ele o fez expressamente, como visto no art. 60, §2º, do CFlo92. Mesmo assim, 

o fez de maneira transitória, na medida em que apenas danos ambientais em APP consolidados 

até 22 de junho de 2008 estão abrangidos pela extinção da punibilidade pela adesão ao PRA, e 

não todo e qualquer dano ambiental – passado e futuro93.  

A falta de precisão conceitual a respeito da natureza e cláusulas dos TAC´s, vista na 

análise da jurisprudência do STJ, se repete aqui. Os autores ignoram a previsão expressa na 

CFlo a respeito desta modalidade – repita-se restrita – de extinção da punibilidade pela 

reparação do dano. Ignoram também o regime já existente na Lei 9.605/1998 a respeito dos 

efeitos da reparação ou composição do dano como condição para aplicação de institutos 

despenalizadores, que incidem massivamente aos tipos da Lei de Crimes Ambientais, como 

demonstraremos adiante no item 5. 

Portanto, não se vislumbra um fundamento consistente para a proposta de extinção da 

pena em função da reparação do dano (seja de lege lata, seja de lege ferenda), na medida em 

que é frontalmente oposto ao disciplinado pela CR/88 e Lei 9.605/1998 e, quando existente, foi 

disciplinado expressamente pelo legislador de maneira diversa da pretendida pelos autores94. 

 

 
o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput, 

acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição; III - no período de prorrogação, não se aplicarão 

as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput; IV - findo o prazo de prorrogação, 

proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu 

resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, 

observado o disposto no inciso III; V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de 

punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias 

à reparação integral do dano.” 
92 “Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão 

ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 

48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido. § 1º A prescrição ficará 

interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva. §2º Extingue-se a punibilidade com a efetiva 

regularização prevista nesta Lei.” 
93 Não se pretende excluir aqui, evidentemente, a possibilidade de se discutir a edição de novas leis – transitórias 

ou perenes – que busquem, a partir de uma perspectiva de política criminal, incentivar a reparação do dano 

ambiental em troca da previsão da extinção da punibilidade do crime correspondente, como ocorre na hipótese dos 

crimes contra a ordem tributária. A discussão, porém, fugiria ao escopo do trabalho, dedicado a oferecer propostas 

de solução de lege lata para o tema da pesquisa. 
94Sobre a discussão da constitucionalidade deste artigo (já decidida pelo Supremo Tribunal Federal), remetemos o 

leitor para a nota de rodapé n.º 151. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art48


49 
 

2.3 Efeitos sobre a licitude da conduta 

 

Um outro argumento é no sentido de que a celebração e cumprimento do termo de ajuste 

de conduta funcionaria como causa supralegal de excludente da antijuridicidade na hipótese de 

crimes de perigo abstrato95 e um argumento pela improcedência da ação penal nos crimes de 

resultado, pois a finalidade da esfera de responsabilização penal “já teria sido alcançada” com 

a reparação do dano96. Édis Milaré afirma que a criação pretoriana de novas causas de 

excludente da antijuridicidade é “um imperativo dos tempos modernos” e que não caberia ao 

direito penal punir “condutas socialmente adequadas”: 

Constatando-se, por exemplo, no caso concreto, que uma atividade, ainda que não 

licenciada, não provoca dano ambiental, nem gera risco de lesão ao ambiente e, ao 

mesmo tempo, que a atividade já está em processo de regularização, mediante o 

cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, e que o 

empreendedor está tomando todas as providências para cumprir as exigências do poder 

público, não haveria, em tese, ilicitude material da conduta. [...] o reconhecimento de 

causas supralegais de exclusão da ilicitude, que se excedem ao rol exemplificativo do 

art. 23 do Código Penal, a exemplo da reparação do dano, viabilizada através de um 

acordo entre o agente responsável e o Ministério Público, é um imperativo dos tempos 

modernos. Para o legislador, é impossível acompanhar a velocidade das mudanças, da 

evolução tecnológica e o surgimento rotineiro de novas realidades. [...] Assim é que, 

embora um determinado comportamento possa ser abstratamente enquadrado em um 

tipo penal, pode configurar conduta socialmente adequada e, portanto, lícita, ao passo 

que a persecução criminal justifica-se apenas no caso oposto: conduta socialmente 

reprovável. 
 

Novamente vemos aqui incidir o insuperável óbice do art. 225, §3º, da CR/88, que 

determina a submissão do infrator às normas penais independentemente da reparação do dano, 

bem como dos arts. 27 e 28 da Lei 9.605/1998, que trazem a reparação do dano como condição 

para o gozo de benefícios despenalizadores, mas nunca como matéria de exclusão da 

antijuridicidade.  

A tese ainda padece do mesmo problema da assertiva de que a celebração do termo de 

compromisso ambiental influiria no elemento subjetivo do tipo: um pós-fato não altera em nada 

a averiguação da presença ou não da tipicidade da conduta ou de sua antijuridicidade, pois o 

 
95 Os delitos podem ser de lesão ou de perigo. No delito de lesão, o tipo penal prevê como seu elemento constitutivo 

a lesão ao bem jurídico (ex. lesão corporal). Nos delitos de perigo, o tipo se aperfeiçoa com a simples exposição 

do bem jurídico a um perigo concreto (ex. risco de contágio de moléstia grave) ou abstrato (ex. transporte de 

produtos perigosos sem a observância das regras de segurança). Os delitos de perigo abstrato “antecipam” a 

proteção penal a determinado bem (o que tem seus problemas de legitimidade e adequação). Cf. Eric Hilgendorf 

e Brian Valerius, op. Cit., pág. 49-50 e Luis Greco. A criminalização no estágio prévio: um balanço do debate 

alemão. Revista do Instituto de Ciências Penais, vol. 5, 2020, pág. 12 e seguintes. 
96 MILARÉ, Édis et al, op. cit., pág. 88. 
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fato criminoso já está consumado e perfeito97.  

Além disso, o argumento mistura categorias diferentes da análise do crime, pois ora 

trata de uma hipótese de excludente da antijuridicidade, ora trata de “conduta socialmente 

adequada”, que se insere no âmbito do risco permitido e, portanto, tipicidade objetiva98. 

Rememoramos o leitor aqui dos riscos da falta de precisão no tratamento das categorias 

jurídicas, cada qual com sua especificidade e consequências práticas99, do que se conclui pela 

falta de segurança e racionalidade do critério. 

Portanto, entendemos que também a proposta que afirma que a reparação do dano 

ambiental afetaria a antijuridicidade dos crimes ambientais encontra, de partida, um óbice 

constitucional a nosso ver intransponível (exceto se houver emenda à CR/88). Analisado em 

conjunto das regras da Lei 9.605/1998, o argumento também perde força, na medida em que a 

legislação infraconstitucional jamais previu de maneira genérica a reparação do dano com tais 

efeitos – somente para fins de aplicação de institutos despenalizadores. Quando a legislação 

quis prever essa natureza de efeito, o fez de forma explícita e limitada do tempo. Por fim, a 

celebração do TAC é um pós-fato que não poderia afetar a antijuridicidade da conduta – aferida 

no momento em que ela é praticada. 

Passemos agora à corrente que defende que a celebração do TAC afetaria a justa causa 

para oferecimento de denúncia. 

 

2.4 Efeitos sobre a justa causa do procedimento criminal 

 

A quarta corrente afirma que o cumprimento do acordo retiraria justa causa para o 

processamento criminal, ante a ideia do direito penal como ultima ratio e a posição central que 

o princípio da reparação integral do dano teria na esfera ambiental100.  

 
97 Vide nossas conclusões nas páginas 41-44, supra. 
98 Como aponta Francisco de Assis Toledo, não se pode confundir “adequação social” com “causa de justificação”. 

A primeira está desde logo excluída do tipo objetivo, ao passo que a segunda só não é um crime porque está 

amparada em uma justificação legal para a realização da ação típica: “A ‘adequação social’ exclui desde logo a 

conduta em exame do âmbito de incidência do tipo, situando-a entre os comportamentos normalmente permitidos, 

isto é, materialmente atípicos”. O esclarecimento das categorias também auxilia o intérprete a visualizar que um 

pós fato, como a assinatura do termo de compromisso ambiental, não poderia influenciar na ‘adequação social’ da 

conduta, que é algo inerente a ela, a seu tempo e modo de execução. Cf. Princípios Básicos de Direito Penal, 5ª 

Edição, São Paulo, Saraiva, 1994, 18ª tiragem, 2014, págs., 131-132. 
99Vide item 1 e 4 do capítulo, onde tratamos respectivamente da estrutura tripartite do delito e do conceito de justa 

causa. 
100MILARÉ, Édis; LOURES, Flávia Tavares Rocha. A responsabilidade penal ambiental em face dos 

compromissos de ajustamento de conduta. In YARSHELL, Flávio Luiz; ZANOIDE DE MORAES, Maurício 

(coord.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. 1ª Edição. São Paulo: DPJ Editora, 

2005, págs. 73 e ss. Interessante destacar que, neste artigo, os autores propõem que a reparação do dano ambiental 

seria tão relevante que poderia ora justificar a falta de justa causa para ação penal, ora a extinção da punibilidade 

na esfera criminal, a depender do caso concreto (vide pág. 80), o que demonstra a preocupação da presente 



51 
 

Segundo esse posicionamento, defendido por Edis Milaré e Flávia Tavares Rocha 

Loures, o princípio da ultima ratio preconiza que qualquer restrição na esfera de liberdade do 

cidadão possui limite na “exata medida do necessário e suficiente” para tutelar o interesse 

público que justificou sua criação. 

Argumentam os autores que, na esfera penal ambiental, a legislação é voltada 

inteiramente à reparação tempestiva e integral do dano e à prevenção de novos eventos danosos. 

Assim, se as demais esferas forem suficientes para atingir tais dois objetivos, não haveria 

fundamento constitucional para intervenção penal. 

Os autores ilustram a aplicação do princípio em uma situação concreta vista muitas 

vezes na prática profissional. Imagina-se que determinado empreendimento potencialmente 

poluidor tenha sido autuado pela autoridade ambiental local por estar funcionando com sua 

licença de operação vencida. A autoridade ambiental lavra o auto de infração, impondo multa, 

obrigação de adequar sua operação e comunicando o ocorrido ao Ministério Público para que 

tome as providências que julgar cabíveis para apurar o crime do art. 60 da Lei 9.605/1998101. O 

autuado, então, celebra um termo de ajustamento de conduta com a autoridade ambiental, com 

fundamento no art. 26 do Decreto-Lei 4.657/1942, pelo qual se compromete a adequar sua 

operação e, ao final, obter a regularização de sua licença de operação. Cumprido o termo de 

ajustamento de conduta, o autuado é surpreendido com denúncia criminal oferecida pelo 

Ministério Público pelo crime do art. 60, momento em que busca orientação sobre o que deve 

fazer e se é possível arguir sua posterior regularização administrativa como matéria de defesa. 

Segundo a tese divisada pelos autores, o princípio da intervenção penal mínima 

justificaria o arquivamento do processo criminal, ante a falta de “interesse processual”102. 

Concluem os autores afirmando que, ainda que existam indícios da prática de um crime, o 

intérprete deveria “avaliar as circunstâncias do caso concreto e efetiva periculosidade” antes de 

enquadrar a conduta “na letra fria da lei”. 

Contudo, caso a conduta ainda não tenha sido adequada; o dano reparado; ou quando o 

ajuste tenha sido descumprido de forma definitiva, então a tutela penal seria justificável, pois 

estaria em aberto a recomposição do dano ecológico, objetivo último da legislação ambiental. 

O argumento, apesar de trabalhar com conceitos caros ao direito penal tradicional, 

 
investigação com critérios inconsistentes (ora de natureza processual, como a justa causa, ora de material penal, 

como a extinção da punibilidade) ou criados de forma ad hoc para solução de problemas vistos na prática. 
101 “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”. 
102 MILARÉ, Édis et alli, op. cit., pág. 80. 
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possui alguns problemas de consistência sistemática e segurança jurídica que passaremos a 

analisar. 

A primeira crítica está na conclusão pela “falta de justa causa”, uma categoria do direito 

processual penal. O Código de Processo Penal trata da justa causa no processo penal em apenas 

duas passagens, a saber: quando trata da hipótese de rejeição da denúncia por falta de “justa 

causa” (art. 395, III103) e quando trata das hipóteses em que a restrição à liberdade é ilegal, no 

capítulo sobre o habeas corpus (art. 648, I104). Em outras passagens do CPP, o termo justa causa 

é associado a um motivo por trás de uma falta ou abandono, como na hipótese da não aceitação 

de nomeação por parte do perito (art. 277) ou na falta da testemunha intimada em audiência 

(art. 458).  

Na legislação esparsa, vemos o termo ser utilizado pela Lei sobre Organizações 

Criminosas (Lei 12.850/2013) ao proibir o indeferimento sem justa causa do pedido de 

colaboração caso não tenha ocorrido indeferimento liminar (art. 3º-B, §2º), e pelo Código de 

Processo Penal Militar, ao tratar das hipóteses de ilegalidade na constrição do direito de ir e vir 

(art. 467, c). Não se verifica, assim, definição legal do termo. Coube à doutrina do direito 

processual penal dar densidade normativa à expressão.  

A justa causa do processo penal, ou melhor, sua falta, inicialmente designava situações 

em que a denúncia descrevia um fato atípico, como previa o antigo art. 43, I, do Código de 

Processo Penal. Contudo, em razão do caráter infamante do processo penal, o conceito evoluiu 

para exigir da denúncia também alguma substância concreta antes de ser lançada contra o 

cidadão105. Em outros termos, a categoria da justa causa serviu (e ainda serve) para se exigir do 

órgão de acusação a apresentação de elementos probatórios concretos antes da denúncia, quais 

sejam, a demonstração de que o crime ocorreu (materialidade) e que existem indícios de autoria 

do acusado106. 

Portanto, atualmente a justa causa diz respeito ao atendimento de uma carga probatória 

no processo penal, o que evidentemente não tem relação com o fato de, após ter ocorrido o 

crime ambiental, ter o agente regularizado sua conduta ou reparado o dano. 

Imagine-se, no nosso exemplo utilizado há pouco, que o Ministério Público, antes de 

oferecer a denúncia, tenha recebido em mãos cópia das licenças de operações vencidas e de 

 
103 Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: [...] III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.  
104 Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; 
105 Gustavo Henrique Badaró. Processo Penal. 3ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 163. 
106 Cf., igualmente, Maria Thereza Moura. Justa causa na ação penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 

pág. 243; Aury Lopes Júnior. Direito Processual Penal. 12ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 194 e 195, 

autor que denomina a justa causa de “garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”; e Afrânio Silva Jardim. 

Ação Penal Pública: princípio da obrigatoriedade. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1994, pág. 42. 
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relatório circunstanciado da autoridade ambiental, que demonstravam o funcionamento da 

planta da fábrica em data posterior ao vencimento da licença e com correções necessárias a se 

fazer no processo produtivo. Imagine-se, ainda, que o relatório circunstanciado é acompanhado 

de entrevista realizada com o responsável técnico da fábrica e de resposta de ofício por ele 

assinada. Diante desta situação, o órgão de acusação poderia propor a denúncia, pois há 

comprovação da ocorrência do crime e indícios de autoria. Estaria atendida a justa causa. 

Portanto, melhor seria se os autores simplesmente não tratassem dos efeitos da 

celebração e cumprimento do termo de compromisso de conduta a partir da categoria da justa 

causa do direito processual penal. A partir de quais categorias, então, poderíamos reler os 

argumentos?  

A linha de raciocínio adotada parte de dois pressupostos: de que o direito penal não deve 

intervir em situações acauteladas por outros ramos do direito (princípio da ultima ratio ou 

fragmentariedade) e de que a reparação do dano ocuparia posição central no direito penal 

ambiental, o que seria um argumento de reforço à fragmentariedade do direito penal. 

O primeiro argumento é mais amplo que o objeto da dissertação, mas não pode ser 

descurado pelo intérprete. Com efeito, existe interessante discussão sobre a tipicidade dos 

crimes de mera conduta (ou atividade)107 quando há regularização, a posteriori, da conduta 

ilegal do ponto de vista administrativo, sem que o particular tenha causado poluição ou risco 

efetivo de causá-la. Imagine-se a hipótese em que um estabelecimento potencialmente poluidor 

deixa vencer sua licença de operação, sendo autuado pela autoridade ambiental dois meses após 

a data do vencimento. Os representantes legais da empresa, ao tomarem ciência da autuação, 

celebram um termo de compromisso com a autoridade para regularizar a licença, o que é feito 

mediante o simples pagamento de uma taxa para emissão da licença e pagamento de multa por 

atraso, sendo que a planta do estabelecimento atende a todos os requisitos para concessão do 

ato administrativo sem a necessidade de realizar qualquer adequação em processos ou 

estruturas. Nesse ínterim, contudo, a autoridade administrativa comunica ao Ministério Público 

o fato para fins de averiguação de eventual crime do art. 60 da Lei 9.605/1998, dando causa à 

instauração de inquérito policial. 

O assunto é fonte de controvérsias, havendo quem entenda ser ilegítimo ao direito penal 

se ocupar de situações em que materialmente estejamos diante de simples desobediência às 

prerrogativas de controle da administração pública, ante a ideia de que o direito penal deveria 

 
107 O delito de atividade ou mera conduta são aqueles “cujo injusto se realiza pela simples prática do 

comportamento descrito legalmente, sem que um resultado contrato tenha que ocorrer”. cf. Eric Hilgendorf e Brian 

Valerius, op. cit., págs. 51 e 52. 
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atuar em situações de maior gravidade ou risco108.  

A discussão, contudo, toca apenas lateralmente a celebração dos termos de 

compromisso ambiental, na medida em que a regularização poderia ter sido promovida ainda 

que sem o acordo, motivo pelo qual não a inserimos nas discussões do trabalho. Contudo, é 

uma discussão posta e necessária diante da regularização administrativa do infrator mediante 

acordos de natureza cível e que cumula com as discussões realizadas neste trabalho109. 

De toda forma, a discussão acima não é colocada nas hipóteses em que efetivamente se 

causa dano ambiental, pois aqui o injusto vai além da mera desobediência do controle da 

administração pública. 

O segundo pressuposto trata, ao cabo, de punibilidade. A ideia subjacente é de que não 

haveria espaço para punição caso o dano tenha sido reparado. A legislação penal não 

desconhece essa modalidade de extinção da punibilidade, como se nota das previsões legais a 

respeito dos efeitos penais do pagamento ou parcelamento de débitos tributários.  

As Leis 9.430/1996 e 10.684/2003 preveem que o parcelamento do tributo antes do 

oferecimento de denúncia suspende a pretensão punitiva criminal110 e o pagamento a qualquer 

 
108 Günther Heine trata da discussão da legitimidade da intervenção do direito penal no tema ambiental. O autor 

isolou três modelos de atuação penal, nos quais o brasileiro aparenta estar entre o primeiro e segundo: no primeiro 

sistema “modelo”, o direito penal é absolutamente dependente do direito administrativo (anexo a ele) e tutela a 

execução, controle e supervisão administrativa (é o que se nota, por exemplo, nos arts. 51, 52 e 60 da Lei 

9.605/1998); no segundo sistema, o direito penal é relativamente independente do direito administrativo, 

protegendo bens próprios, ligados ao meio ambiente, a vida e saúde humana, se sobrepondo parcialmente a funções 

administrativas (é o caso do art. 54 da Lei 9.605/1998); o terceiro modelo é de independência absoluta. (In: 

Accessoriedad administrativa en el Derecho Penal del Medio Ambiente. Paz M. de La Cuesta Aguado (trad.), 

NJW 39, 1990, págs. 2425-2434). 
109 Luís Greco aponta que a maior parte da doutrina entende que seria legítima a criminalização da situação posta. 

Uma corrente minoritária, contudo, aponta que não seria legítima a punição penal diante de situações em que o 

poder da autoridade administrativa é vinculado e que o particular atenda a todos os requisitos para emissão do ato 

autorizativo. O autor se filia a esta segunda corrente, mas com a ressalva de que em determinadas situações o bem 

jurídico protegido é de tamanho relevo que não se poderia permitir ao particular iniciar a operação antes da 

autorização administrativa, como é o caso da operação de usinas nucleares: “Face à importância deste bem jurídico 

final, justifica-se que o tipo já tutele um bem intermediário, a faculdade de controle pela administração, como a 

única garantia de que o bem final seja protegido. Expressando a mesma ideia de uma perspectiva social-

psicológica: poucos gostariam de viver numa sociedade em que qualquer um pudesse operar uma usina nuclear 

tão logo tal lhe parecesse seguro” (In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 58, 2006, pág. 165). Ainda, 

sobre a discussão da legitimidade da tutela penal do interesse/prerrogativa da administração pública, confira-se 

LOBO, Helena. Proteção penal ambiental. op. cit., págs. 30 e 31, em que a autora, após analisar as diferentes 

linhas a respeito do bem jurídico protegido pelo direito penal ambiental, conclui pela ilegitimidade de tutela de 

prerrogativas da administração pública dissociadas de necessidades fundamentais da pessoa humana (protegidas 

pelas normas ambientais). Nesse sentido: “A ausência de relação com necessidades fundamentais da pessoa em 

ambos os tipos é evidente (arts. 51 e 52 da Lei 9.605/1998), principalmente se se considerar que, caso haja efetiva 

lesão, seja a floresta, vegetação ou fauna protegidas, tipifica-se a conduta em outros tipos penais. Assim, parece 

que esses tipos se voltam apenas a tutelar a atividade de controle estatal, sendo, pois, ilegítimos especialmente 

porque a distância entre a conduta tipificada e o bem demonstra não haver a necessária referibilidade ao bem 

jurídico no tempo penal”. 
110 Lei 9.430/1996: Art. 83 [...] § 2o  É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no 

caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes 

estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento 



55 
 

tempo extingue a punibilidade dos crimes listados nos caputs de seus arts. 83 e 9º, 

respectivamente111.  

Contudo, não existe previsão genérica semelhante na legislação para os crimes 

ambientais, com exceção do art. 60 do CFlo112, ainda que a reparação e prevenção dos danos 

sejam objetivos claros a ela. Por outro lado, existe dispositivo constitucional expresso no 

sentido de que a sanção (penal ou administrativa) independe da reparação do dano, como visto 

acima no item 2113. A legislação ambiental também sinaliza neste sentido, como se extrai da 

leitura dos arts. 2º, §1º114 e 11-A, §4º115, do CFlo; e art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981116, que 

prescrevem que a reparação do dano é independente da aplicação de sanções pela infração das 

normas de proteção ao meio ambiente. Além do dispositivo constitucional e leis ambientais, a 

própria lei de crimes ambientais (Lei 9.605/98) aponta que a reparação do dano não é causa 

extintiva da punibilidade. Na realidade, a “composição”117 do dano é requisito prévio para 

celebração de transação penal, como prevê o art. 27, e de extinção da punibilidade por 

cumprimento do acordo de suspensão condicional do processo, como disposto no art. 28. 

A possibilidade de a reparação do dano afetar a punibilidade da conduta já foi tratada 

 
da denúncia criminal.   
111 Lei 10.684/2003: Art. 9º [...] § 2o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa 

jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 

sociais, inclusive acessórios. Sobre este dispositivo, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal entendeu que 

as posteriores alterações da Lei 9.430/1996 não afetam o marco temporal para decretação da extinção da 

punibilidade pelo pagamento. Cf. HC 116.828/SP, rel. Min. Dias Toffoli, DJE 22.8.2013. 
112 Lei 12.651: “Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante 

o órgão ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 

38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido”. 
113 Cuida-se do art. 225, §3º, que assim dispõe: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.” 
114 “§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são 

consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 

da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, 

nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e 

penais.” (destacamos) 
115 “§ 4º O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções 

administrativas, cíveis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, 

alterar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, quando ocorrer: I - descumprimento ou 

cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no licenciamento, ou desobediência 

às normas aplicáveis; II - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, em 

qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença; ou III - superveniência de informações sobre 

riscos ao meio ambiente ou à saúde pública.” (destacamos) 
116 “§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 

propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (destacamos) 
117 Iremos oportunamente decifrar o significado de “composição” do dano, isto é, se se traduz em reparação efetiva 

do dano ambiental ao tempo da homologação da transação penal ou se é suficiente a confissão judicial da obrigação 

de reparar o dano, a ser executada judicialmente caso não cumprida pelo infrator. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art275ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art275ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#art14§1
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no item 2, supra, de modo que não é preciso maiores esforços para se concluir que o critério 

proposto pelos autores se traduz em uma hipótese ad hoc de extinção da punibilidade penal, 

sujeita aos inconvenientes já retratados no início deste capítulo: insegurança jurídica, 

rompimento da isonomia entre os jurisdicionados, dotação de poderes sem controle aos órgãos 

de enforcement e rebaixamento do nível de racionalidade da aplicação da lei penal.  

Assim, o balanço de críticas à posição de que a assinatura do termo de compromisso de 

conduta retiraria a justa causa demonstrou que o argumento dos autores está mal colocado, pois 

a justa causa trata da distribuição da carga de provas no processo penal, mais especificamente 

dos requisitos concretos que justificariam uma denúncia criminal (comprovação da existência 

do crime e indícios de sua autoria).  

Além disso, concluímos que o argumento dos autores, ao cabo, se trata na realidade da 

extinção da punibilidade pela reparação do dano, o que não adere a regras constitucionais e 

legais que tratam do assunto, como os arts. 225, §3º, da Constituição Federal, e art. 27, da Lei 

9.605/98, e ainda não trazem critérios claros de aplicação.  

Por fim, o argumento da intervenção fragmentária do direito penal não decorre 

necessariamente da celebração de termo de compromisso ambiental e não se aplica aos casos 

em que o injusto vai além da desobediência ao controle da administração pública, como nos 

casos de efetivo dano ambiental aqui tratados. 

Passemos agora a uma quinta proposta teórica de solução do problema, a que defende 

que haveria um poder de o Ministério Público deixar de oferecer denúncia na hipótese de o 

particular ter celebrado e cumprido o TAC. 

 

2.5 Efeitos sobre a conveniência e oportunidade da denúncia 

 

A quinta proposta de solução sustenta que o Ministério Público não seria obrigado a 

oferecer denúncia de crimes ambientais já integralmente reparados pelo ofensor, ante a ideia da 

“oportunidade da denúncia”. Segundo esta concepção, o princípio deveria ser aplicado caso a 

caso pelo órgão de acusação, como forma de estimular a reparação do dano118. Édis Milaré e 

Flávia Tavares Rocha Loures procuram extrair da expressão “razões invocadas” pelo Ministério 

Público para promover o arquivamento do inquérito um poder discricionário119. Esse poder 

 
118 FREITAS, Gilberto Passos de. Ilícito Penal e Reparação do Dano. 1ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005, pág. 185-186. 
119 Na antiga redação do art. 28 do CPP, que dizia “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a 

denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de 

considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-

geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no 
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seria utilizado “com bom senso” para obter a solução consensual da reparação do dano 

ambiental. Veja-se120: 

 

No Brasil, em particular, tem-se recorrido à expressão razões invocadas, contida no 

citado art. 28, para justificar a possibilidade de incidência do referido princípio da 

oportunidade regrada sobre um determinado caso. Naquela locução estariam incluídos 

eventuais motivos de cunhos subjetivo e político (oportunidade/conveniência) para o 

não-ajuizamento da ação penal, quando essa alternativa se mostrasse mais benefício 

para o interesse público. Exemplo disso é quando existe a possibilidade de o TAC ser 

firmado e a ameaça do ajuizamento da ação penal constitui óbice para tanto. Em 

situações semelhantes, o promotor de justiça, utilizando-se do bom senso, pode incluir 

no acordo cláusula de afastamento da responsabilidade penal. 

 

Destaca-se que os autores entendem que o princípio seria aplicável para acordos em fase 

de cumprimento, na medida em que, para acordos já cumpridos, com reparação do dano ou 

regularização da licença/autorização, “não haveria dúvida de que o princípio da intervenção 

mínima se sobrepõe ao da obrigatoriedade da ação penal”121. Mais adiante, na página seguinte, 

os autores fazem a ressalva que a aplicação deste critério estaria sujeita a alguns controles, como 

o “bom senso”, “equilíbrio” e respeito a “valores éticos”: 

Obviamente, a aplicação concreta da obrigatoriedade mitigada não deve jamais ofender 

o bom senso comum e o equilíbrio, tampouco desconsiderar os valores éticos que 

norteiam o ordenamento jurídico. 
 

O argumento tem um problema de matéria e de forma. De matéria, por ausência de uma 

fundamentação expressa na CR/88 e legislação infraconstitucional; de forma, pois, ainda que 

se argumente que seria sustentável, inexistem critérios gerais para sua aplicação. Cairíamos em 

um casuísmo. O argumento também ignora o já existente e regulado campo de relativização da 

obrigatoriedade da ação penal em matéria ambiental.  

O denominado princípio da obrigatoriedade da ação penal não é disposto de forma 

expressa pela CR/88 ou pelo CPP. Contudo, a doutrina aponta sua presença em diversas 

passagens do CPP, como no art. 24, que prevê que a ação penal pública incondicionada “será 

promovida pelo Ministério Público”; no art. 42, que veda a renúncia da ação penal pelo 

Ministério Público; no art. 385, que prevê a possibilidade de o Juiz condenar ainda que o 

Ministério Público tenha requerido ao final do processo a absolvição; e no art. 576, que impede 

o Ministério Público de desistir do recurso interposto122. Em nenhum dos dispositivos se 

 
pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender” (discricionário). 
120 Op. cit., pág. 83. 
121 Ibidem, pág. 82, nota de rodapé n.º 15. 
122 Os três últimos exemplos, a rigor, tratam da ideia de indisponibilidade da ação penal, que é um completo à sua 

obrigatoriedade. Vide Gustavo Henrique Badaró. Processo Penal. 3ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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vislumbra a ideia de que a ação penal seria um ato discricionário do Ministério Público, como 

sustentam os autores. Não se descuida, porém, a existência de discussão doutrinária a respeito 

da obrigatoriedade da ação penal e suas flexibilizações. Contudo, a discricionariedade jamais 

se pautará pelo subjetivismo do órgão acusador, mas sim em regras objetivamente previstas, 

que constituam exceção à obrigação de oferecer a denúncia123. 

Nesse sentido, como expõe Vinicius Gomes de Vasconcellos, os agentes do Estado 

responsáveis pela persecução criminal devem pautar suas “posturas e decisões em 

conformidade e, portanto, a partir das previsões legais, imposições e limitações previstas em lei 

para o seu atuar”124, em que a obrigatoriedade da ação penal convive com cenários desenhados 

pelo legislador em que se torna legítimo ao membro do Ministério Público deixar de oferecer 

 
2015, págs. 182-183. 
123 Fugiria ao escopo do trabalho uma análise minuciosa da discussão a respeito da obrigatoriedade da ação penal, 

contudo remetemos o leitor à bibliografia básica sobre o tema, amealhadas por Vinicius Gomes de Vasconcellos 

em seu estudo monográfico utilizado para elaboração deste trabalho, em que se denota o relativo consenso do 

autores em torno da ideia de que o sistema processual adota o princípio da obrigatoriedade mitigada (ou regrada), 

para denotar que a opção de não oferecimento de denúncia parte de critérios estipulados pelo legislador, mas jamais 

pelo órgão individual de acusação. Cf. COUTINHO, Jacinto Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito 

processual penal brasileiro. Revista de Estudos Criminais, n.º 1, São Paulo, 2001; MARTÍNEZ, Santiago. 

Algunas cuestionse en torno a los princípios de la legalidad y oportunidad. Cuadernos de Doctrina y 

Jurisprudencia Penal, v. 8, n.º 14, Buenos Aires, 2002; COSTA, Eduardo Maia. Princípio da oportunidade: muitos 

vícios, poucas virtudes. Revista do Ministério Público de Lisboa, v. 22, n. 85, Lisboa, 2001; ANITUA, Gabriel 

I. El principio de legalidade y el principio de oportunidad: interrogantes y aporías en los sistemas 

anglosajones y continentales. In Ensayos sobre enjuiciamiento penal, Buenos Aires; RIVERA, Juan Carlos; 

ARAQUE, Carlos Alberto. Principio de oportunidad: reflexiones jurídico políticas. Medelin, Universidad de 

Medelin, 2010; GIACOMOLLI, Nereu José. Legalidaed, oportunidade e consenso no processo penal na 

perspectiva das garantias constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006; CAFFERATA NORES, 
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Actuales sobre el proceso penal, Buenos Aires, 1998; ARMANTA DEU, Teresa. Criminalidad de bagatela y 

princípio de oportunidade. Barcelona, PPU, 199; TEIXEIRA, Carlos Adérito. Princípio da oportunidade, 

manifestações em sede processual penal e sua conformação jurídico-constitucional. Coimbra: Almedina, 

2000; ANITUA, Gabriel; BORINSKY, Mariano. Principios de legalidad y oportunidad en los sistemas 

procesales penales europeos. In Sistemas procesales penales comparados, HENDLER, Edmundo (org.), Buenos 

Aires, Ad Hoc, 1999; SILVA, Eduardo Araújo da. Ação Penal pública: princípio da oportunidade regrada. 2ª 

Edição. São Paulo: Atlas, 2000; JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública: princípio da obrigatoriedade. 3ª 
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CARVALHO, Salo; WUNDERLICH, Alexandre (org.). Diálogos sobre a Justiça Dialogal: teses e antíteses 
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Público de Lisboa, v. 18, n. 70, Lisboa, 1997; PEREIRA, José Cláudio. Princípio da oportunidade e justiça 

penal negociada. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002; GUARIGLIA, Fabricio O. Facultades discrecionales del 

Ministerio Público e investigación penal preparatoria: el principio de oportunidad. In ROXIN, Claus (org.). El 

Ministerio Público en el proceso penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1993; GAZOTO, Luís Wanderley. O princípio 
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124 Barganha e Justiça Criminal Negocial: análise das tendências de expansão dos espaços de consenso no processo 

penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, págs. 35 e ss. 
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a denúncia em função de critérios utilitários, político-criminais ou econômicos125. Como aponta 

Nereu José Giacomolli, as proposições do órgão de acusação estão limitadas pelos requisitos 

estabelecidos em lei, “por isso, não é a oportunidade que está sendo regrada, mas a lei que 

regulamenta e delimita certo poder de disposição nas atividades dos órgãos oficiais”126 

Assim, em síntese, pode-se afirmar o princípio da obrigatoriedade da ação penal vige e 

é aplicável, sendo afastado apenas nas hipóteses legalmente reguladas, como as previstas na Lei 

9.099/1995, que introduziu entre nós a ideia de “obrigatoriedade regrada” da ação penal. 

Para além de inexistir essa ampla discricionariedade do Ministério Público para 

oferecimento de denúncia, o art. 225, §3º, da CR/88, prevê que as condutas e atividades lesivas 

“sujeitarão” (mandamento) “os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. Ou seja, além 

de não encontrar fundamento no CPP ou nas discussões doutrinárias, a tese sustentada é 

frontalmente contrária à disposição expressa na CR/88 de que a reparação do dano independe 

da imposição de sanção penal e administrativa.  

Em nossa avaliação, seria mais simples se sustentar a extinção da punibilidade de crimes 

ao patrimônio, como furto, apropriação indébita, dano etc. pela reparação do dano anterior ao 

oferecimento da denúncia do que de crimes ambientais, que encontram disposição expressa em 

sentido contrário. 

Além disso, ainda que se considerasse um argumento válido (discricionariedade da 

denúncia), teríamos enorme dificuldade operacional, na medida em que os critérios sugeridos 

pelos autores para fundamentar a decisão do Ministério Público de deixar de oferecer denúncia 

diante de um fato apurado (indícios de autoria e prova da materialidade) são vagos. Os autores, 

como visto, propõem que a discricionariedade seja exercida com “bom senso”, “equilíbrio” e 

considerando “os valores éticos que norteiam o ordenamento jurídico”. É palmar que os 

critérios gerariam enorme risco de arbitrariedade por parte do Ministério Público, instituição 

que, assim como as demais da administração pública, está vinculada ao princípio da legalidade 

(CR/88, art. 37). Além disso, a linha adotada traria o risco de tratamento não isonômico entre 

os jurisdicionados a partir de critérios não postos em lei, o que vai de encontro com a ideia 

sustentada neste trabalho, de que a aplicação das leis deve ocorrer a partir de forte embasamento 

teórico e dogmático, capazes de garantir sua racionalidade e aplicação uniforme. 

Por fim, o argumento ainda depara com um outro problema: a flexibilização da 

obrigatoriedade da ação penal já encontra regulação em lei. Nesse sentido, todos os crimes da 

 
125 O autor denomina este cenário de “oportunidade legalmente regulada”, cf. pág. 51. 
126 Op. cit., pág. 278. 
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Lei 9.605/1998 admitem uma ou mais formas de solução consensual do respectivo processo 

penal, que são formas de mitigação da obrigatoriedade da ação penal, como visto acima.  

Nesse sentido, a Lei 9.099/1995 trouxe os primeiros institutos despenalizadores do 

direito brasileiro, a transação penal e a suspensão condicional do processo. A Lei 13.964/2019, 

por sua vez, trouxe o ANPP. Estes institutos, cujas dificuldades de aplicação não se ignora, 

conformam o espaço de flexibilização da ação penal ambiental, seja para obstarem o 

oferecimento de denúncia (transação penal e ANPP), seja para obstar a tramitação da ação penal 

instaurada (suspensão condicional do processo).  

O quadro a seguir, em que utilizamos como corte o critério o quantum de pena, 

demonstra o atual cenário de flexibilização (regrada) do princípio da obrigatoriedade da ação 

penal nos crimes ambientais: 

 

Quadro 2: mitigação da obrigatoriedade da ação penal na Lei 9.605/1998 
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Fonte: SCALCON, Raquel Lima; FERREIRA, André. Desafios na aplicação do ANPP aos crimes ambientais. 

2020, no prelo. 

 

Assim, ainda que se fale em oportunidade do oferecimento da ação penal, está claro que 

o legislador já conformou este espaço e não poderia o intérprete – indo além do que disposto 

na Lei 9.099/1995 e contra o que disposto no art. 225, §3º, da CR/88 –  ampliar sem justificativa 

e sem critério o espaço de disponibilidade da ação penal. 

Portanto, a quinta proposta de solução ao nosso problema, que sustenta que o Ministério 

Público não seria obrigado a oferecer denúncia de crimes ambientais já integralmente reparados 

pelo ofensor, ante a ideia da “oportunidade da denúncia”, encontra óbices insuperáveis de 

fundamentação e operacionalidade, e desconsidera também as regras já existentes a respeito da 

flexibilização do princípio da obrigatoriedade da ação penal nos crimes ambientais. 

 

2.6 Conclusões intermediárias 

 

Como visto no capítulo I, o STJ vem demonstrando deficiências na fundamentação dos 

acórdãos que concluem pela inexistência de efeitos penais da celebração de TAC´s ambientais. 

As dificuldades são tanto de forma – falta de precisão a respeito de tais espécies de acordo se 

está a falar e seu estágio de cumprimento – e de fundo – fragilidade do argumento da separação 

das instâncias. 

Nas propostas de solução ofertadas pelos autores estudados nos itens 2.1 a 2.5., por sua 

vez, percebeu-se uma tendência a construções de respostas pouco consistentes para o problema, 

o que em nossa concepção deve ser afastado pela falta de segurança jurídica e rompimento da 

isonomia entre os jurisdicionados. Além disso, notou-se que os estudos analisados incorrem no 

mesmo erro que o STJ ao tratar os termos de compromisso ambiental de forma “monolítica”, 

vale dizer, de maneira uniformizadora, sem se atentar para suas diferentes espécies, obrigações 

e efeitos. Indo além, as propostas ignoram as soluções postas e que oferecem operacionalização 

para o problema, quais sejam, a existência de normas específicas (e limitadas) de extinção da 

punibilidade pela reparação do dano e a existência de amplo espectro de benefícios 

despenalizadores que mitigam a obrigatoriedade da ação penal nos crimes ambientais. 

A partir do capítulo seguinte, iniciaremos uma tentativa de reposicionar a discussão. Em 

um primeiro momento, iremos propor que sejam decompostas as obrigações típicas dos termos 

de ajuste de conduta para, na sequência, extrair de cada uma delas efeitos na esfera criminal. O 

trabalho, como anotado na introdução, se concentrou nas cláusulas de reparação do dano 

ambiental, deixando, contudo, as bases para futura discussão a respeito das outras cláusulas, 
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como multas sancionatórias, obrigações de cessar conduta e obrigações de adequar processos e 

estruturas. 
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CAPÍTULO III: EFEITOS DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL NA ESFERA PENAL: 

DE QUE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL SE ESTÁ A FALAR? 

 

Nos capítulos anteriores, vimos as fragilidades tanto do argumento do STJ, quanto dos 

argumentos de autores que defendem propostas de soluções ad hoc e não racionalmente 

fundamentadas na teoria do delito para se concluir pela existência e amplitude dos efeitos penais 

da celebração de TAC ambiental.  

O objetivo deste capítulo é reposicionar o debate sobre os efeitos dos termos de ajuste 

de conduta a partir da análise acerca do conteúdo das cláusulas presentes em diversas espécies 

do gênero “termo de ajuste de conduta ambiental”. Deixaremos, assim, de analisar o ajuste 

ambiental de forma “monolítica”, isto é, de forma excessivamente uniforme, para buscar 

entender, a partir de suas peculiaridades próprias, quais efeitos penais deles emanam. 

Os TAC´s podem ser celebrados, grosso modo, com os órgãos legitimados da LACP e 

com a Administração Pública ambiental. O termo de ajuste de conduta celebrado com os 

legitimados da Lei 7.347/1985 (LACP) é aquele disposto em seu art. 5º, §6º. Os celebrados com 

a Administração Pública, por sua vez, são aqueles previstos pela Lei 6.938/1981 e regulamentos 

(LPNMA); pela Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais); Decreto-lei nº 4.657/42 (LINDB); 

e Lei 12.651/2012 (CFlo). 

Os acordos na esfera administrativa que estão ligados ao tema da dissertação, por sua 

vez, podem ser classificados como acordos substitutivos ou acordos integrativos. Nos acordos 

substitutivos, a atuação unilateral da Administração Pública, com aplicação da sanção, dá lugar 

ao endereçamento consensual para o problema concreto ligado à conduta do agente regulado. 

É o caso, por exemplo, da empresa investigada pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica que resolve, buscando evitar a imposição de pena, celebrar um termo de 

compromisso de cessação (TCC), em que se obriga a cessar a conduta ilegal, a adotar 

providências para que não mais ocorra e a cumprir uma prestação pecuniária ao fundo de 

interesses difusos. Nos acordos integrativos, por sua vez, a sanção administrativa já aplicada é 

“condicionada, complementada ou adequada”, parcial ou totalmente, por medidas de reparação 

ambiental a serem executadas, direta ou indiretamente, pelo autuado127. Imagine-se que uma 

empresa autuada pelo IBAMA, buscando evitar o risco do julgamento administrativo, se 

inscreva no Programa de Conversão de Multas Ambientais do Governo Federal e obtenha 

 
127 BOTTINO, Thiago; NOGUEIRA DE PAULA, Maria Helena de Carvalho. Efeitos penais dos acordos de 

supervisão no âmbito dos procedimentos administrativos sancionadores da comissão de valores imobiliários. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 172, 2020, págs. 207-230. 
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desconto de parte da penalidade imposta em troca da prestação de serviços ambientais. É este 

caso de acordo. Vale mencionar, ainda, a existência dos acordos de colaboração – em que o 

particular fornece provas e constitui meio de investigação de infrações, como a hipótese do art. 

16 da Lei 12.846/2013 – e acordos processuais – que tratam de obrigações de natureza 

processual, como o previsto no art. 190 do CPC, apesar de interessarem ao presente trabalho 

em especial os dois primeiros tipos de acordo. 

Para além do nomen iuris, se buscará a substância das obrigações que podem ser 

assumidas pelas entidades fiscalizadas perante o Ministério Público e a Administração Pública. 

Como veremos, em síntese, todos estes instrumentos podem prever os seguintes tipos de 

obrigações: (i) obrigação de indenização (in natura ou in pecunia) de dano ambiental passado; 

(ii) obrigação de cessar a conduta ilegal; (iii) obrigações de adequação de processos ou 

estruturas, visando a evitar a ocorrência de novos possíveis danos ambientais; (iv) multas 

sancionatórias; (v) obrigações de fazer convertidas a partir de multas. Além disso, podem trazer 

efeitos ex lege sobre a punibilidade administrativa e penal. 

No capítulo seguinte, a partir da substância das obrigações estipuladas nos “termos de 

ajuste de conduta”, serão analisados quais podem ser os efeitos penais dela decorrentes. Como 

se verá, ao se tratar do assunto, não podemos desconsiderar as nuances de cada espécie de 

acordo e obrigações assumidas. Assim, antes de discorrer sobre os efeitos penais do termo de 

ajuste de conduta, devemos nos questionar: em relação a qual tipo de acordo? E em relação a 

qual espécie de obrigação?  

 

3.1 Compromisso de ajustamento de conduta com os legitimados da Lei 7.347/1985 – Lei 

da Ação Civil Pública (LACP) 

 

3.1.1 Características gerais e natureza jurídica 
 

O compromisso de ajustamento de conduta celebrado com os legitimados da Lei 

7.347/1985 está em seu art. 5º, §6º. Ele prevê que os entes legitimados para propositura de ação 

civil pública e que sejam “órgãos públicos” poderão “tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 

título executivo extrajudicial”. 

O §6º do art. 5º exclui, de plano, a possibilidade de associações tomarem compromisso 

de ajustamento de conduta, em razão de limitar a legitimidade para tanto aos “órgãos públicos”. 

Há divergência se todos os “órgãos públicos” legitimados a propor ação civil pública poderiam 
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celebrar compromisso de ajustamento de conduta. Nesse sentido, em relação à Defensoria 

Pública, discute-se se deveria haver pertinência temática com a defesa de direitos de 

hipossuficientes, em razão do art. 134 da Constituição Federal; em relação a órgãos da 

administração pública indireta, se eles teriam efetivamente legitimidade para celebrar o 

compromisso para tutela de interesses de terceiros128.  

De toda forma, para o escopo do trabalho, não há correlação direta entre os efeitos 

penais da celebração do termo de compromisso com seu legitimado. Tomamos de partida, em 

nossa hipótese de investigação, que o termo foi celebrado, pouco importando se com o 

Ministério Público, Defensoria ou Administração Pública. 

Fugiria ao escopo do trabalho uma análise profunda a respeito de todas as discussões 

envolvendo o instituto, como legitimidade, aspectos formais do termo, exequibilidade etc. 

Contudo, a análise de natureza jurídica do compromisso de ajustamento de conduta nos 

permitirá ter clareza a respeito das obrigações que ele pode conter e, num segundo momento, 

na conclusão a respeito de seus efeitos penais. 

A natureza jurídica do instituto é objeto de debate na doutrina especializada, existindo 

uma miríade de posicionamentos que vão desde a classificação do instituto como uma transação 

de direito privado, até um ato administrativo de natureza pública129. 

Predomina na literatura, contudo, a ideia de que o termo de compromisso teria natureza 

de transação (ou “quase transação”), sendo possível a aplicação das regras sobre vício da 

vontade (erro, dolo, coação etc.), bem como as regras gerais sobre cumprimento e equilíbrio 

dos contratos (exceção de contrato não cumprido, onerosidade excessiva, pacto leonino130, 

dentre outros). A transação é o negócio jurídico pelo qual as partes evitam ou terminam um 

litígio por meio de concessões mútuas, como prevê o art. 840 do Código Civil131. O 

compromisso de ajustamento de conduta teria natureza similar à de uma transação em razão da 

possibilidade de negociação a respeito dos aspectos disponíveis do objeto do litígio, como a 

 
128 Para um panorama desta discussão, remetemos o leitor para o Capítulo II da obra “Compromisso de ajustamento 

de conduta”, de Fausto Luciano Panicacci (São Paulo: Saraiva, 2017, págs. 40 e seguintes). Entende-se que a 

discussão se a Administração Pública pode ou não celebrar termo de ajuste de conduta foi superada pela edição da 

Lei n.º 13.655/2018, que inseriu o art. 26 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). O novo 

dispositivo prevê a possibilidade de a Administração Pública celebrar acordos integrativos ou substitutivos para 

encerrar situação litigiosa. O assunto é detidamente exposto no tópico II.3, adiante. 
129 As diversas são expostas por Ana Luiza de Andrade Ney, em sua obra Compromisso de Ajustamento de 

Conduta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, págs. 141-165. 
130 O termo designa os pactos ou cláusulas que geram enormes benefícios para apenas um dos lados da relação, 

em prejuízo da contraparte, rompendo com o caráter sinalagmático do contrato e com o princípio da boa-fé 

objetiva, a partir de sua função de limitadora do à autonomia da vontade na formação do negócio jurídico. Cf. 

SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, págs. 28-32. 
131 O Código de Processo Civil de 2015, ao elencar o compromisso de ajustamento de conduta dentre os títulos 

executivos extrajudiciais, o denomina “instrumento de transação”. Cf. art. 784, inciso IV. 
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forma e prazo de cumprimento.  

Contudo, mesmo para autores que seguem essa posição, o caráter transacional seria 

mitigado em razão da indisponibilidade do interesse coletivo tutelado pelo TAC. Nesse sentido, 

Rodolfo de Camargo Mancuso esclarece que a transação deve resguardar o “núcleo essencial 

do interesse metaindividual” tutelado pela norma, vale dizer, que “o resultado prático coincida 

ou fique o mais próximo possível daquele que seria obtido caso a norma fosse obedecida”132. 

O compromisso, assim, permitiria a flexibilização apenas das cláusulas sobre tempo e forma do 

cumprimento da legislação.  

O STJ, por sua vez, já decidiu que o termo de ajustamento de conduta é negócio jurídico 

e que, portanto, a ele se aplicam as regras gerais sobre requisitos mínimos de existência, 

validade e eficácia, o que permite o controle da voluntariedade e conteúdo das cláusulas do 

pacto133, alinhando-se a esta corrente. 

De toda forma, seja qual for o entendimento adotado, pode-se dizer que existe um 

consenso mínimo de que o compromisso de ajustamento de conduta não pode dispor da 

reparação do dano e da adequação da conduta do investigado à lei, pois são os interesses difusos 

tutelados pelo órgão que irá celebrar o compromisso, e que ele deve atender aos requisitos gerais 

da voluntariedade de qualquer transação. 

 

3.1.2 Cláusulas possíveis 

 

Nesse contexto, a primeira e mais relevante cláusula para nosso trabalho é a de 

reparação do dano ambiental, que olha para passado e busca restituir o bem lesado ao seu estado 

original. Para o direito civil, primeiro deve-se avaliar a possibilidade de restituição do 

patrimônio lesado ao “status quo ante”, o que deve ser o caminho primordial no caso de danos 

ecológicos. Apenas na impossibilidade de restauração do status quo ante e de adequação da 

 
132 “Ação Civil Pública”, 14ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018, pág. 326. 
133 Recurso Especial n.º 820.060 - RS, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 17.12.2009. O caso em 

questão possuía dois aspectos relevantes sobre a legalidade do termo de compromisso ambiental. O primeiro era 

o fato de ele ter sido celebrado pela empresa sem a presença de advogado, após intimação expedida para 

comparecimento na sede da Promotoria sob as penas do crime de desobediência. Posteriormente, com advogado, 

a empresa questionou a legalidade e voluntariedade do acordo. O Superior Tribunal de Justiça considerou que 

estes elementos demonstrariam a falta voluntariedade do acordo. O segundo elemento era sobre o conteúdo do 

pacto: originalmente foi prevista uma obrigação da fazer pela empresa (entrega de um microcomputador à 

administração pública. A Corte entendeu que o termo de compromisso deve necessariamente encerrar uma 

obrigação de pagar (pecuniária), a ser revertida para o fundo de interesses difusos previsto no art. 13 da Lei 

7.345/85. A razão é que o termo poderia conter obrigações de fazer relacionadas tão somente à reparação do dano 

(ex. remediar uma área contaminada pela atividade empresarial), mas não uma obrigação de fazer desvinculada da 

reparação do dano ambiental. 
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conduta à norma, haveria a estipulação de uma indenização in pecunia ao interesse difuso134.  

Note-se que, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao editar a Resolução nº 

179/2017, previu em seu art. 5º que a preferência pela recomposição do dano deve ser in natura 

e, apenas em caso de impossibilidade, deve-se prever a reparação pecuniária135. 

Para ilustrar com um exemplo concreto e recente, o Ministério Público Federal, por sua 

Procuradoria da República do Município de Campos - RJ, celebrou compromisso de 

ajustamento de conduta com particular investigado por desmatado ilegal na Ilha da 

Mombaça136. A obrigação estipulada ao infrator foi, inicialmente, “a execução do replantio de 

espécies nativas, em quantidade proporcional ao desmate irregular de 0,5HA de vegetação às 

margens do Rio Paraíba do Sul” (cláusula terceira); subsidiariamente, em caso de 

inadimplemento, a obrigação se converterá em perdas e danos (cláusula quinta). 

A obrigação a respeito da adequação da conduta, por sua vez, olha para o futuro, isto é, 

que a entidade não pratique mais aquela conduta danosa e se obrigue a implementar 

mecanismos que evitem novos casos de poluição ou destruição ambiental. Exemplos da 

primeira obrigação são disposições gerais de não fazer, como obrigação de abandonar a 

utilização de determinado produto químico poluente em processos industriais ou a obrigação 

de não se utilizar de determinado curso d´água como emissário para lançamento de efluentes 

etc. Da segunda obrigação, por outro lado, são exemplos a de instalação de equipamentos ou 

estruturas de contenção de poluição (filtros de ar, diques, canalizações etc.) ou a realização de 

monitoramento periódico em área em fase de recuperação ambiental, dentre outros. 

Disposições dessa natureza tendem a ter duração indefinida, como as obrigações de não 

fazer, ou a se prolongarem no tempo, como as obrigações de fazer, durante o período fixado 

para sua implementação.  

O particular, nesse período, poderá se encontrar diante de uma situação curiosa: possui 

uma operação ou processo inadequado do ponto de vista ambiental, o que poderia constituir um 

 
134 Cf. Sílvio de Salvo Venosa. Direito Civil: responsabilidade civil. 11ª Edição, São Paulo, Atlas, 2011, pág. 

324; e Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer. Princípios de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014, 

pág. 82.  
135 A resolução regulamenta o compromisso de ajuste de conduta do §6º do art. 5º da Lei 7.347/1985. O art. 5º tem 

a seguinte redação: “As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses difusos e coletivos, 

quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser 

destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da 

Lei nº 7.347/1985”. 
136 Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 1/2020, celebrado no Procedimento Preparatório nº 

1.30.002.000180/2019-33 em 24.1.2019. O portal da transparência do Ministério Público Federal disponibiliza na 

rede mundial, para consulta pública, os termos de ajustamento de conduta pelo órgão. Disponível em: 

<http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/atividade-fim/termos-de-ajustamento-de-conduta>. Acesso em 5 

fev. 2020. 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/atividade-fim/termos-de-ajustamento-de-conduta
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crime, apesar de tal fato já ser de ciência do Ministério Público e sobre ele existir um acordo 

para resolução amigável. 

Imagine-se uma concessionária de esgoto de determinado município que tem seu pleito 

de renovação da licença de operação denegado pela Administração Pública, o que desencadeia 

o início de tratativas com o Ministério Público para celebração de termo de ajuste de conduta. 

Pelo acordo, a concessionária se obriga a renovar a licença em determinado período de tempo, 

mantendo o Ministério Público informado do andamento da obrigação junto à autoridade 

ambiental, responsável pela emissão da nova licença. A autoridade ambiental condiciona a 

expedição da licença à realização de melhorias na estação de tratamento de esgoto, que não 

apresentava a performance adequada para o tipo de tratamento realizado. A concessionária se 

obriga a realizar as obras no prazo de 6 meses, avisando ao Ministério Público. Até a conclusão, 

sua licença de operação está vencida.  

A rigor, a concessionária poderia ser acusada na esfera criminal de operar sua estação 

de tratamento em desacordo sem licença e, portanto, de praticar o crime do art. 60 da Lei 

9.605/98. Por outro lado, o serviço é de natureza essencial e contínua, não podendo ser 

interrompido e nem assumido de imediato pelo poder concedente, em razão da falta de recursos 

humanos e técnicos para levar a operação adiante. 

O exemplo demonstra que a cada obrigação dos termos de compromisso apresenta seus 

próprios desafios à lógica penal, motivo pelo qual é inadequado o tratamento uniforme 

dispensado à análise dos efeitos penais do termo de compromisso ambiental, imprecisão esta 

vista tanto nos acórdãos selecionados do STJ (capítulo I), quanto nas correntes propostas pelos 

autores que se debruçaram sobre o tema no Brasil (capítulo II). 

Conclui-se, assim, que o termo de compromisso a que alude a Lei 7.347/1985 pode 

prever obrigações básicas de: (i) reparação do dano (in natura, de maneira preferencial, e in 

pecunia, de modo subsidiário); (ii) obrigação de não fazer (abandono de condutas ilegais); (iii) 

obrigação de fazer (adequação de processos e estruturas)137. 

 

3.2 O acordo integrativo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (LPNMA) – Lei 

6.938/1981 

 

Como vimos, os acordos com a administração pública podem ser substitutivos ou 

 
137 Vale destacar que, assim como para os demais acordos, o termo de compromisso da LACP não tem um formato 

pré-definido e pode conter, no caso concreto, outras cláusulas que as previstas pelo trabalho, dada sua maior 

fluidez. 
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integrativos. Nestes, o acordo tem como objeto a substituição de parte de uma sanção já imposta 

por alguma medida de remediação ambiental.  

Nesse contexto, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) prevê 

diversos instrumentos legais para execução da política pública para o meio ambiente, de 

responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Dentre elas 

se encontram as medidas de aplicação de penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental (art. 

9º, IX). 

A penalidade compensatória tem natureza consensual e, portanto, deve ser objeto de 

acordo entre o ente sancionado e a Administração Pública. Se trata, como vimos alhures, de 

uma forma de integração à atividade unilateral da Administração Pública, na medida em que a 

penalidade é convertida parcialmente em serviços de interesse ambiental. Ela teve sua primeira 

regulamentação no ano de 1983, por meio do Decreto 88.351. Posteriormente, foi editado no 

ano de 1990 o Decreto 99.274. 

O art. 42 da nova regulação dispôs que a exigibilidade de multas aplicadas por órgãos 

do SISNAMA poderia ser suspensa mediante acordo com previsão de adoção de medidas cessar 

e corrigir degradações ambientais138. O parágrafo único do mencionado dispositivo, por sua 

vez, previu que, uma vez cumprido o acordo, o ente autuado teria desconto de até 90% do valor 

da multa aplicada139. 

Posteriormente, no ano de 2008, foi editado o Decreto 6.514, que trouxe maior 

concretude aos mecanismos de conversão da multa ambiental. Nesse sentido, foi instituído o 

programa oficial de conversão de multas emitidas por órgãos e entidades do SISNAMA em 

serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (art. 139 e seu 

parágrafo único). 

O Decreto 6.514/2008 também trouxe o rol de atividades classificadas como de 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, a saber, a recuperação de 

áreas degradadas, de processos ecológicos essenciais, de vegetação nativa e áreas de recarga de 

aquíferos; proteção e manejo de espécies da flora nativa e fauna silvestre; monitoramento da 

qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais; mitigação ou 

adaptação às mudanças do clima; manutenção de espaços públicos de conservação, proteção e 

 
138 “Art. 42. As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de compromisso 

aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à adoção de medidas específicas para 

cessar e corrigir a degradação ambiental”. 
139 “Parágrafo único. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em até noventa por 

cento”. 
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recuperação de espécies da flora e fauna nativas; educação ambiental; regularização fundiária 

de unidades de conservação; saneamento básico; garantia à sobrevivência de espécies da flora 

e fauna nativas; e, por fim, implementação, gestão e monitoramento de unidades de conservação 

(art. 140, incisos I a X). 

Além disso, o Decreto 6.514/2008 trouxe regras para o procedimento de negociação da 

conversão de multas (art. 144); atribuição de autoridades para receber o pedido de conversão 

(art. 142); valor do desconto da multa (art. 143); decisão de celebração do compromisso e 

efeitos (arts. 145 e 146). 

Contudo, como apontado pelos especialistas, apesar das novas regras, a utilização do 

instrumento de conversão não produziu resultados e teve pouca repercussão na prática dos 

órgãos e entidades do SISNAMA. 

Apesar de a autorização para celebração de acordos desta natureza na esfera 

administrativa ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgado de 2002140, a 

ausência de normas procedimentais para celebração dos acordos administrativos retirava a 

confiança das autoridades públicas para deixar de lado o modelo clássico de comando e 

controle141. 

A partir deste cenário, em 2017 houve a edição do Decreto 9.179, com novas regras a 

respeito do programa de conversão de multas ambientais. O novo decreto adicionou ao antigos 

os arts. 140-A e 142-A, bem como alterou outros dispositivos.  

A grande inovação do Decreto 9.179 foi a criação da modalidade de conversão indireta 

da multa. Em vez de o autuado realizar diretamente as atividades de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente, ele poderia aderir a projeto previamente aprovados 

pelo órgão regulador por meio de chamadas públicas. 

Posteriormente, em 2019, o decreto sofreu nova alteração, por meio do Decreto 

9.760/2019, que deu a redação vigente ao programa de conversão de multas ambientais. O 

regramento de 2019 criou órgão específico para negociação das conversões de multa, o Núcleo 

 
140 Trata-se do Recurso Extraordinário n.º 253885/MG, 1ª Turma, rel. Ministra Ellen Gracie, j. 4.6.2002. Na 

ocasião, o Supremo Tribunal Federal destacou que via de regra o Administrador é simples gestor da coisa pública, 

não podendo dela dispor. Contudo, o princípio não é absoluto e não raras vezes o acordo poderá ser a melhor forma 

de atender o melhor interesse público. No caso, contudo, a Corte não entrou no conteúdo do acordo, em razão da 

necessidade de revolvimento de provas, mas ponderou que a instância de origem havia reconhecido a não 

onerosidade da avença e sua legalidade. 
141 Como apontam Sérgio Guerra e Rômulo S. R. Sampaio, “Mesmo com esse detalhamento normativo, na prática, 

os órgãos ambientais se mostraram muito reticentes na consideração de propostas de termos de compromissos em 

substituição às penalidades disciplinares. Alegavam falta de orientação específica sobre a forma do procedimento 

de conversão e do próprio termo de compromisso. Negavam-se, por isso, a considerar propostas levadas por 

infratores”. Cf. Acordos substitutivos como instrumento de regulação ambiental. Revista Novos Estudos 

Jurídicos, vol. 27, n.º 3, São Paulo, 2018, pág.810. 
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de Conciliação Ambiental (art. 143, §2º e art. 145). Além disso, disciplinou as faixas de 

desconto da multa: 60%, 50% ou 40%, conforme o estágio do processo administrativo (art. 143, 

§2º, incisos I a III). 

O decreto foi regulamentado pela Instrução Normativa Conjunta n.º 2/2020 (IN 2/2020) 

do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, que disciplinou o processo administrativo 

federal para apuração de infrações administrativas contra o meio ambiente. 

Em seus arts. 42 e seguintes, a IN 2/2020 trouxe alto grau de detalhamento ao 

procedimento de conciliação. Inicialmente, a IN 2/2020 previu que caberá à Equipe de Análise 

Preliminar realizar o saneamento do processo, após oitiva da procuradoria federal especializada 

(art. 45, I); declarar nulo auto de infração com vício insanável (art. 45, II); analisar a 

regularidade da notificação do autuado e a manutenção de medidas cautelares (art. 45, III e V) 

e, por fim, o cabimento da conversão da multa ambiental em serviços de preservação, melhoria 

e recuperação da qualidade do meio ambiente (art. 45, IV). 

Após, prevê a IN 2/2020 que os autos serão remetidos para a Equipe de Condução de 

Audiências de Conciliação (ECAC), sendo que a audiência de conciliação deverá ser 

automaticamente agendada para prazo de no mínimo 30 dias após a lavratura do auto de 

infração (art. 49). O prazo para contestação só se inicia após a audiência de conciliação ou caso 

o autuado se manifeste contrário à realização da solenidade (49, §1º). Sobre a audiência em si, 

a IN 2/2020 previu que ela se destina ao seguinte: (i) explicar ao autuado as razões que embasam 

a autuação; (ii) apresentar soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como o 

desconto para pagamento, parcelamento e a conversão da multa em serviços de preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; (iii) decidir sobre questões de ordem 

pública; (iv) homologar uma das eventuais opções do autuado (art. 59, II, alíneas “a” a “d”). 

Caso o autuado aceite as propostas de solução oferecidas pela ECAC, será lavrado termo 

em que ficará disciplinado: (i) a solução adotada dentre as oferecidas (desconto, parcelamento 

ou conversão da multa); (ii) declaração de desistência de impugnação judicial ou administrativa 

do auto de infração; (iii) assunção de obrigação de protocolar desistência de eventuais 

impugnações judiciais ajuizadas até aquele momento sobre o auto de infração.  

Por fim, a IN 2/2020 previu que a obrigação assumida perante a ECAC, no curso do 

processo administrativo sancionador, não afasta a obrigação de reparar o dano. Nesse sentido, 

interessante notar que a IN 2/2020, ao tratar do procedimento de fiscalização do termo de acordo 

administrativo, prevê expressamente que a reparação do dano deverá ser monitorada pela 

autoridade ambiental, assim como a regularização das atividades do infrator (art. 62, I, a) 1 e 

2). Em outros trechos, a IN 2/2020, prevê que a reparação do dano deve ser tratada de forma 



72 
 

paralela ao procedimento administrativo sancionador (art. 80) e que a prescrição da pretensão 

punitiva não afeta a reparação do dano (art. 80, parágrafo único), o que demonstra que a 

reparação do dano não necessariamente é tratada no âmbito da negociação com a autoridade 

administrativa. A lei sinaliza, pelo contrário, que a reparação é um dado inegociável, havendo 

liberdade apenas para conformação do pagamento da multa, seja por desconto, parcelamento 

ou substituição por serviços de relevância ambiental. 

Apesar da regulação minuciosa do instituto da conciliação na esfera sancionatória 

federal, a prática aponta para dificuldades de implementação do modelo de conversão de multas 

vigente. As dificuldades decorrem, em especial, da: (i) inexistência de projetos selecionados 

pelo IBAMA para conversão indireta; (ii) de as câmaras de negociação para conversão direta 

(NUCAM) serem incipientes e não possuírem experiência institucional; (iii) a legislação para 

conversão direta ser prenhe de antinomias e não haver interpretação uniforme, entre outros142. 

De toda forma, conclui-se que a LPNMA (Lei 6.938/81) traz espécie de acordo 

administrativo – aqui denominado de “integrativo” – que permite a conversão de parte de multa 

aplicada pela autoridade ambiental em serviços ambientais, executados direta ou indiretamente 

pelo celebrante.  

O desvelamento da natureza do acordo e das obrigações que ele prevê têm impactos na 

análise do objeto do presente trabalho. Com efeito, seja na conversão direta, seja na conversão 

indireta, as obrigações ambientais compensatórias não necessariamente estarão vinculadas ao 

dano causado pela conduta que gerou a autuação ambiental. 

Imagine-se, por exemplo, que uma empresa petroleira, em operação com embarcações 

em alto mar, tenha causado derramamento de petróleo, que devido às correntezas se dissipou   

e não foi possível realizar sua completa retenção e recolhimento. Caso a empresa seja autuada 

e multada, celebrando posteriormente acordo de conversão parcial da multa, ela poderá se 

obrigar a realização de obras ou projeto não necessariamente vinculados ao local do acidente. 

Nessa hipótese, o dano original não terá sido restaurado e talvez sequer seja possível fazê-lo. 

Na realidade, teremos apenas que a multa ambiental terá sido compensada, parcialmente, por 

uma obrigação de fazer.  

A diferença é muito importante e será abordada no próximo capítulo: uma obrigação 

ambiental assumida nestas condições seria equivalente à composição do dano ambiental, 

prevista no art. 27 da Lei 9.605/1998 como condição para celebração de transação penal em 

 
142 Conclusões da matéria “Sanções Administrativas” do Mestrado Profissional da FGV Direito SP, de 

responsabilidade da Profª. Drª. Juliana Bonacorsi de Palma, a quem agradecemos, junto dos colegas do mestrado 

profissional, os debates que incorporamos neste capítulo do livro. 
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procedimentos relacionados a crimes de menor potencial ofensivo? Ou o art. 27 trata somente 

do dano causado pela conduta objetivamente apurada no procedimento criminal? 

Outro ponto importante é que este tipo de acordo não necessariamente contém cláusulas 

de reparação de dano (qualquer quer seja), porque sua finalidade é a conversão da multa 

ambiental aplicada. Vimos que a reparação do dano, aliás, pode e deve ser conduzida de forma 

paralela ao processo administrativo sancionador, como prevê o art. 80 da IN 2/2020. Assim, 

poderemos ter a hipótese de aplicação de sanção a partir de uma conduta que não gere resultado 

naturalísticos (ex. empresa não possui depósito próprio para manutenção de produtos químicos 

perigosos) e sua posterior conversão em serviços ambientais. Além disso, poderemos ter a 

conciliação a respeito da multa ambiental, mas discussão entre Administração Pública e infrator 

a respeito da gravidade e extensão do dano ambiental. O acordo celebrado nestes cenários 

poderia influenciar na dosimetria da pena, como assevera o STJ, se não houve dano a reparar? 

A princípio não, pois não houve dano a se reparar ou reparado ou ele se encontra em discussão, 

a despeito da celebração do acordo administrativo para endereçar o pagamento da multa 

ambiental.  

O entendimento das nuances e cláusulas do acordo se mostra, novamente aqui, de 

extrema relevância para se concluir pela superficialidade das decisões do STJ analisadas e pela 

necessidade de que o intérprete se debruce com cuidado sobre a espécie e cláusulas do acordo 

para se concluir pela existência ou não de efeitos penais. 

 

3.3 Os acordos substitutivos da Lei 9.605/1998 e da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB) 
 

A segunda espécie de acordo na esfera administrativa são os acordos substitutivos. Estes 

acordos antecedem a imposição de sanção ao particular e buscam endereçar concretamente a 

conduta desconforme notada pelo órgão regulador.  

A expressão “substitutivo” denota que a celebração do acordo substitui a imposição de 

sanção; ao contrário dos acordos integrativos, em que o acordo é celebrado após a atividade 

sancionatória e tem aptidão de converter parte da multa em medidas de compensação 

ambiental143. 

 
143 Vale destacar aqui que os acordos substitutivos em matéria ambiental e em direito administrativo em geral se 

inserem nas discussões sobre modelos de regulação. Como apontam Ian Ayres e John Braithwaite, um modelo 

puramente sancionatório, a atuação do regulador tende a ser ineficiente, pois baseada exclusivamente na utilização 

das sanções como forma de coação para cumprimento das regras. Cf. Responsive Regulation, Transcending the 

deregulation debate. Oxford: Oxford University Press, 1992, págs. 19-53. 
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Os acordos substitutivos sofrem grande influência da prática de cada órgão da 

administração pública, sendo evidente como a prática afeta sua utilização.  

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por exemplo, foi um dos primeiros 

órgãos a consolidar a utilização do mecanismo. Na antiga Lei n.º 8.884/1994, o acordo 

substitutivo – nomeado de “termo de compromisso de cessação” – já era previsto em seu art. 

53. O termo continha necessariamente cláusulas de cessar a prática da conduta, valor de multa 

diária por descumprimento e obrigação de apresentação periódica de relatórios de atuação no 

mercado.  

Além disso, o termo de compromisso de cessação não implicava confissão ou 

reconhecimento de ilicitude da conduta, substituindo a função punitiva da administração 

pública pelo acordo. Ao final, sendo cumprido, o processo administrativo que estava suspenso 

era encerrado sem condenação. 

Posteriormente, a Lei 12.529/2011 manteve o instituto em seu art. 85, seguindo em 

grande medida os mesmos moldes do antigo art. 53 da Lei n.º 8.884/1994. De diferente, foi 

prevista como cláusula obrigatória a fixação de “valor de contribuição pecuniária” (veja-se, não 

de multa) ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, quando cabível (art. 85, §1º, III). 

Os números demonstram a crescente utilização do instituto pelo CADE. Nesse sentido, 

o Relatório de Gestão do CADE publicado em 2019, referente ao ano de 2018, demonstra a 

evolução da adoção do termo de compromisso de cessação em número: se no ano de 2012 o 

Tribunal do CADE homologou 5 termos, no ano de 2017 chegaram a 70, um aumento em 17 

vezes; se no ano de 2012 o valor de contribuições em termos de compromisso de cessação foi 

de R$ 101.671.100, no ano de 2017 chegou a R$ 845.772.400144. A doutrina especializada já 

aponta há tempos as externalidades positivas dos acordos substitutivos145. 

Na esfera ambiental, contudo, a experiência de acordos substitutivos pelos órgãos do 

SISNAMA é incipiente. Além disso, sua disciplina na legislação ambiental é pouca: se limitam 

aos art. 79-A e art. 72, §4º, da Lei n.º 9605/1998. 

O art. 79-A foi acrescido à Lei de Crimes Ambientais pela Medida Provisória n.º 2.163-

 
144 Vide gráficos 40 e 43 do Relatório de Gestão de 2017. Mais recentemente houve uma queda nos números: o 

relatório de gestão de 2019 demonstra que foram homologados 19 TCCs e foram recolhidos R$ 167.596.654,08 

em contribuições pecuniárias, o que poderia ter relação com o arrefecimento da Lava Jato visto nos últimos anos. 
145 Juliana Bonacorsi de Palma aponta como efeitos positivos da consensualidade na Administração Pública os 

seguintes: (i) imediata resposta à sociedade, pois afasta a incerteza do conflito jurídico; (ii) redução de tempo e 

custos com o processo sancionador; (iii) freio à judicialização, mantendo o assunto na esfera administrativa, em 

tese mais técnica e capacitada para endereçar o problema concreto que o Poder Judiciário; (iv) eficiência da solução 

jurídica ao caso concreto; (v) alternativa à ineficiência do sistema de comando e controle que ainda impera na 

seara administrativa; (vi) incentivo à manutenção da reputação institucional do ente regulado. Cf. “Acordos 

Substitutivos Dão Mais Eficácia ao Direito da Concorrência?”, in SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André 

Janjácomo (orgs.). Direito da Regulação e Políticas Públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, págs. 137-141. 
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41 de 2001 e trata da celebração de termo de compromisso de conduta de pessoas físicas ou 

jurídicas responsáveis pela instalação ou operação de estabelecimentos e atividades 

potencialmente poluidoras146. 

A redação do dispositivo é a seguinte: 

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes 

do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e 

fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a 

qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo 

extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 
 

O §3º do art. 79-A trouxe a previsão de suspensão da aplicação de sanções às pessoas 

que tivessem protocolado o pedido de celebração do termo de ajustamento de conduta até o dia 

31.12.1998. A suspensão ficaria vigente até integral cumprimento do acordo ou seu 

descumprimento. 

O acordo do art. 79-A é, portanto, substitutivo, na medida em que busca impedir a 

lavratura de auto de infração em troca da correção das atividades do fiscalizado, “para o 

atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes” (§1º). 

O alcance do acordo, porém, é limitado, pois não abrange hipóteses de dano ao meio 

ambiente. A rigor, trata-se de compromisso que afasta a aplicação da sanção administrativa pela 

infração do art. 60 da Lei n.º 9.605/1998.  

Além dessa hipótese de acordo substitutivo na seara ambiental, temos o art. 72, §4º, que 

prevê a possibilidade de a “multa simples ser convertida em serviços de preservação, melhoria 

e recuperação da qualidade do meio ambiente”. A substituição não está prevista no rol taxativo 

de infrações sanções do art. 72. Assim, pela regra da estrita legalidade, tecnicamente não se 

pode tratar a hipótese como se sanção fosse. Ademais, a conversão depende da concordância 

do particular ou ente fiscalizado, daí sua natureza consensual. Portanto, cuida-se de uma medida 

substitutiva à aplicação de sanção.  

Este dispositivo, porém, não é regulamentado para substituir a multa por obrigação 

diversa. Na prática, a regulamentação existente é aquela já vista: sua utilização como 

 
146 A constitucionalidade da Medida Provisória 2163-41/2001 é objeto da ADI 2083 do Supremo Tribunal Federal. 

A Corte, em 3.8.2000, deferiu medida cautelar para suspender “ex nunc” os efeitos do art. 79-A “fora dos limites 

de transição”, isto é, fora das hipóteses que se tratar de estabelecimentos que já estavam em funcionamento na 

época de edição da medida provisória. Estabelecimentos novos em relação à medida provisória, assim, não são 

abrangidos pela regra por ora. A ação aguarda julgamento, tendo sido redistribuída para o Ministro Barroso. Sobre 

o tema, cf. YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. TAC, TCA e composição prévia: a reparação do dano e 

medidas compensatórias no contexto da PNMA. Revista de Direito Ambiental, vol. 64, 2011, págs. 5-6. 
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“penalidade compensatória”, isto é, que não substitui a sanção, mas a integra por meio da 

conversão de percentual da multa em serviços ambientais (diretos ou indiretos).  

Portanto, o art. 72, §4º, apesar de abrir espaço para celebração de acordos substitutivos 

(e não apenas, em tese, para acordos integrativos) não possui densidade normativa suficiente 

para substituir a atividade sancionatória da Administração Pública por um acordo. 

Contudo, a celebração de acordos substitutivos na esfera ambiental pode extrair suas 

regras do art. 26 da LINDB e seu regulamento, previsto no Decreto n.º 9.830/2019, que trazem 

regras gerais sobre acordos substitutivos, aplicáveis a todos os órgãos reguladores.  

Este regramento trouxe os seguintes avanços: (i) encerrou a controvérsia se a 

Administração Pública poderia transacionar; (ii) preserva os modelos negociais já existentes, 

sendo regra geral de aplicação subsidiária a acordos substitutivos, integrativos e de colaboração 

dos diversos reguladores; (iii) garante sua operacionalização direta e imediata pela 

Administração Pública (densidade normativa); (iv) prevê a necessidade de busca de solução 

proporcional ao fato, controlando o poder de coerção da Administração Pública147. 

Do ponto de vista operacional, o acordo do art. 26 da LINDB traz a possibilidade de 

celebração de “compromisso” com os interessados em eliminar irregularidade, incerteza 

jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição 

de licença: 

 

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na 

aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade 

administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após 

realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar 

compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 

efeitos a partir de sua publicação oficial.  
 

O pedido pode ser provocado pelo interessado ou pela própria Administração Pública, 

sendo necessário prévia oitiva do órgão jurídico da entidade de direito público e, quando o caso, 

prévia realização de audiência pública. 

A lei traz como requisito que a celebração se dê por razões “de relevante interesse 

geral”. Dentre as normas orientativas, a LINDB prevê que o compromisso deve: (i) buscar 

solução jurídica “proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais”; (ii) 

respeitar “dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral”; (iii) prever 

 
147 Cf., GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Art. 26 da LINDB: novo regime jurídico de negociação 

com a administração pública. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, v .277, n.esp., out. 2018, 

passim. 
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obrigações das partes, prazo para cumprimento e sanções aplicáveis em caso de 

descumprimento. 

O Decreto n.º 9.830/2019, por sua vez, traz maior concretude ao acordo. Ele prevê que 

a adoção do mecanismo deve ser justificada pela autoridade seguindo os parâmetros do art. 2º 

do decreto, isto é, deve ser contextualizada a partir dos fatos concretos e indicar as normas, 

interpretação jurídica, jurisprudência ou doutrina que a embasam.  

Ademais, também prevê que o compromisso deve conter cláusula sobre seus efeitos de 

título extrajudicial. Também prevê a necessidade de se instruir o processo para celebração com 

pareceres das áreas técnica, a respeito da viabilidade operacional e orçamentária-financeira, e 

jurídica, sobre a viabilidade jurídica do compromisso. 

Nota-se, assim, que o art. 26 da LINDB traz um permissivo amplo e operacional para 

celebração de acordos pela Administração Pública, inclusive a ambiental. Ademais, possui 

escopo mais amplo que aquele do art. 79-A da Lei 9.605/1998. 

Dentre suas cláusulas, há grande espaço para criatividade das partes, na medida em que 

a lei prevê apenas que a solução deve ser proporcional e equânime com as características do 

caso concreto.  

Portanto, em caso de poluição por estabelecimento industrial, por exemplo, é 

perfeitamente possível que o interessado, visando evitar a autuação e imposição de multa, se 

comprometa com medidas de remediação do terreno – endereçando concretamente o dano 

ambiental – e medidas de adequação de processos e estruturas – atendendo às normas 

ambientais previstas para sua atividade econômica e prevenindo futuros danos. 

Ademais, considerando a extensão e terceiros atingidos, é possível também que sejam 

previstas obrigações de reparar o dano à fauna, populações locais etc., por meio de projetos a 

serem desenvolvidos pelo interessado.  

De toda forma, o acordo substitutivo: (i) encerra o litígio e previne a imposição de 

sanção, constituindo título extrajudicial passível de execução forçada em caso de 

descumprimento pelo celebrante; (ii) pode trazer obrigações de reparar o dano, de cessar 

condutas ilegais e de adequar processos e estruturas. 

3.4 O Programa de Regularização Ambiental do Código Florestal (CFlo) 

  

Por fim, o Código Florestal (Lei 12.651/2012) previu em suas disposições transitórias 

normas extintivas e suspensivas da punibilidade sancionadora (penal e administrativa) na 

hipótese de adesão ao programa de regularização ambiental (PRA) do art. 59 da lei. 
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 Com efeito, o CFlo previu que a União, Estados e Distrito Federal devem implementar 

seus respectivos PRA´s para adequação dos proprietários e posseiros de terra às novas 

disposições da lei, em especial às regras de delimitação e proteção de reserva legal (RL)148 e 

áreas de preservação permanente (APP)149. Nesse contexto, o legislador previu que os 

proprietários e possuidores de terras não poderiam ser autuados por supressão irregular de 

vegetação em APP, RL e áreas de uso restrito ocorridas até 22 de julho de 2008, marco temporal 

definido na lei para início da transição do regime (vide art. 7º, 3º, que trata da APP; e art. 17, 

§3º, que trata da RL). Condutas realizadas a partir desta data, segundo o CFlo, não estão 

abrangidas pelas regras de transição. Havendo inscrição no cadastro ambiental rural (CAR)150 

e adesão ao PRA, será celebrado o acordo de recomposição ambiental com força de título 

executivo (art. 59, §3º). No período entre a publicação da lei, criação dos PRA´s pelos entes 

federativos e adesão e cumprimento do acordo pelo particular, ele não poderá ser autuado por 

infrações anteriores a 22 de julho de 2008 e as penalidades já existentes ficam suspensas. 

Cumprido o ajuste, as multas são consideradas convertidas em serviços de prestação, melhoria 

e recuperação da qualidade ambiental, havendo a regularização da área. Veja-se: 

 

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado 

e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto 

estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não 

poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à 

supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

 
148 Trata-se de área com cobertura vegetal que deve ser preservada no interior de todo imóvel rural, sem prejuízo 

da aplicação das áreas de preservação permanente, observados os percentuais mínimos disciplinados no art. 12 do 

Código Florestal. O conceito e a finalidade da reserva legal é disposto no art. 3º, III, da mencionada lei: “área 

localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de 

assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção 

de fauna silvestre e da flora nativa” 
149 A área de preservação permanente (APP) é aquela “protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (art. 3º, 

II, do Código Florestal). As áreas consideradas de preservação permanente estão elencadas no art. 12 da lei e são, 

em suma, faixas marginais ao longo de cursos d´água, áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, áreas no entorno 

de barramentos artificiais, olhos e nascentes d´água, encostas com declividade acima de 45º, restingas, manguezais, 

bordas de tabuleiros ou chapadas, topos de morro, áreas acima de 1.800m e veredas. São áreas em que a 

conservação ambiental incide sobre locais mais frágeis (risco de erosão) ou estratégicas (locais de reabastecimento 

de aquífero), bem como de especial relevo para conservação da biodiversidade, diferentemente das RLs, em que 

se busca a conservação ambiental aliada à possibilidade de manejo ambiental e, portanto, geração de renda ao 

proprietário. As APPs e RLs possuem papéis e lógicas complementares na proteção ao meio ambiente, o que aliás 

foi motivo para o Ministério Público Federal ter requerido fosse declarada a inconstitucionalidade do art. 15 do 

Código Florestal, que permite em certas situações a compensação da área de RL pela de APP. O pedido foi 

rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4901. Cf. a respeito da distinção técnica dessas duas figuras 

jurídicas de proteção ao meio ambiente: O Código Florestal e a Ciência: Contribuições para o Diálogo, da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciências. São Paulo: SBPC, 2011, pág. 

48 e seguintes; e AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra. Tutela Jurídica das Florestas. in FARIAS, Talden; 

TRENNEPOHL, Terence. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, págs. 240-270. 
150 Requisito para adesão ao PRA, como dispõe o art. 29, §4º, da lei. 
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Legal e de uso restrito.                   

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 

decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações 

estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das 

exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas 

neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria 

e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais 

consolidadas conforme definido no PRA.                    

  

No que toca à esfera penal, o CFlo dispôs que a celebração do PRA do art. 59 suspende 

a punibilidade dos crimes dos arts. 38, 39, e 48 da Lei 9.605/1998, enquanto o termo estiver 

sendo cumprido; constatado seu integral cumprimento e regularização da propriedade rural, a 

punibilidade dos crimes é extinta:  

 

Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse 

rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá a 

punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido.                

§ 1º A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão 

punitiva. 

§ 2º Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta Lei. 

  

Portanto, nada obstante as intensas discussões a respeito da constitucionalidade dos 

dispositivos151, o CFlo trouxe disposições expressas a respeito da extinção da punibilidade de 

crimes ambientais pela celebração do termo de adesão ao PRA para infrações ocorridas até 22 

de julho de 2008, bem como da conversão e suspensão de multas aplicadas pela administração 

pública ambiental por fatos ocorridos até esta data. 

 Não se pode deixar de anotar novamente a gravidade da falta de precisão conceitual na 

definição dos tipos de ajuste de conduta. Como vimos, tanto o STJ, quanto os autores 

analisados, tratam de forma indistinta os diversos tipos de termos de compromisso ambiental. 

No caso do CFlo, esse erro pode levar ao esquecimento de uma relevante norma de transição 

que prevê expressamente que os efeitos existem e que eles se inserem no âmbito da punibilidade 

dos crimes. A regra poderia ter sido aventada, por exemplo, no julgamento da AP 888-DF e 

incide no Caso 1, que tratamos na introdução do trabalho. 

 
151 Destaca-se o julgamento conjunto pelo Supremo Tribunal Federal em 28.2.2018 das ADIs 4901, 4902, 4903 e 

4937, bem como ADC 42, que versaram sobre a constitucionalidade de diversos dos dispositivos do Código 

Florestal. Dentre eles, a Corte concluiu pela constitucionalidade dos arts. 59 e 60, dando interpretação conforme à 

CR/88 para suspender a prescrição ou decadência da punibilidade de infrações administrativas no decurso do termo 

de compromisso assumido pelo proprietário, assim como foi expresso pelo legislador em relação às infrações 

penais no art. 60. A Corte concluiu, em síntese, que o dispositivo não seria uma anistia aos crimes e infrações 

ambientais, mas mera norma de incentivo à recomposição ambiental. Para um quadro do julgamento destas ações, 

remetemos o leitor para o Curso de Direito Ambiental, de Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer. Rio de Janeiro: 

Forense, 2020, págs. 785-786.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art48
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 A conclusão deste subtópico, por si só, já demonstra a necessidade de abandonarmos a 

adoção “monolítica” (uniforme) dos diversos termos de ajuste de conduta para nos debruçarmos 

com maior profundidade sobre o direito administrativo e suas nuances. 

 

3.5 Síntese  

 

Em retrospectiva, verificamos os diversos legitimados e espécies de acordo que podem, 

em tese, ser celebrados na esfera ambiental cível/administrativa e a natureza das obrigações que 

podem ser previstas no termo de compromisso. Deve-se ressalvar que os desenhos dos acordos 

administrativos são fluidos e, no caso concreto, poderão conter cláusulas específicas não 

vislumbradas no modelo geral previsto na lei. Resumindo, temos o seguinte quadro: 

Quadro 3: Cláusulas dos acordos administrativos 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A multiplicidade de tipos de acordo e cláusulas evidencia a falta de precisão conceitual 

que a simples assertiva de que os termos de compromisso de conduta não teriam efeitos na 

esfera penal. 

 Não podemos desconsiderar as nuances de cada espécie de acordo e cláusula e as regras 

de direito administrativo que as conformam, ainda que o direito administrativo tenha formas 

mais fluídas e admita a variação de cláusulas do acordo no caso concreto. Assim, ao se falar em 

efeitos penais da celebração de termo de compromisso de conduta, devemos antes nos 

questionar qual termo de compromisso. Ao tratar do termo de compromisso, devemos nos 

questionar qual de suas cláusulas (obrigações).  

 Desconsiderar tais nuances leva à perda de capacidade de análise e solução dos 

problemas práticos que a relação entre os institutos administrativos e civis possuem com a 

esfera penal, na medida em que temos acordos que geram efeitos ex lege sobre a punibilidade 

(CFlo); que possuem previsão de reparação do dano (CFlo, LINDB e LACP), elemento de 

relevo para o processo penal; que não possuem necessariamente obrigação de reparar o dano, 

mas que contém obrigações diversas (Lei 9.605/1998 e LPNMA); que contém efeitos sobre a 

punibilidade administrativa (Lei 9.605/1998).  

 Por essa razão, esclarecidas as diferenças entre as diversas espécies de acordo, 

passaremos a nomeá-los de maneira genérica como “acordo (s) administrativo (s)”. A expressão 

em nossa avaliação é a mais adequada, pois abrange tanto acordos com o Ministério Público, 

da LACP, quanto com a administração pública e os diferencia dos tipos de acordo do processo 

penal, como transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução 

penal. Além disso, por sua generalidade, contém em si a possibilidade de entendermos a 

multiplicidade de cláusulas existentes, o que expressões como “termo de compromisso de 

conduta” ou “termo de ajuste de conduta” (que foca na ideia de adequação de processos e 

estruturas) não trazem. Ademais, quando utilizamos esta expressão, fazemos referência aos 

acordos administrativos em matéria ambiental, deixando de lado acordos de outras esferas, 

como a concorrencial (Lei 12.529/2011), sistema financeiro nacional e valores mobiliários (Lei 

13.506/2017), anticorrupção (Lei 12.846/2013) etc.  

 Por outro lado, quando formos nos referir especificamente a um dos acordos 

administrativos no trabalho, faremos da seguinte forma por maior praticidade: acordo da LACP; 

acordo da LINDB; acordo do CFlo; acordo da LPNMA; e acordo da Lei 9.605/1998. Essa 

denominação especifica dará conta da multiplicidade de acordos e efeitos existentes, o que é 

um léxico fundamental para correta análise e oferecimento de soluções ao problema pesquisado. 

No capítulo seguinte, passaremos a nos dedicar a extrair os efeitos penais de cada 
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espécie e cláusula de termos de compromisso de conduta, com foco na cláusula de reparação 

de dano, para então responder à pergunta que anima o trabalho e propor soluções aos casos base 

do trabalho indicados no capítulo primeiro.  
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CAPÍTULO IV: EFEITOS DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL NA ESFERA PENAL: 

UMA VARIÁVEL DEPENDENTE DA ESPÉCIE DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E DO 

CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS 

 

No primeiro capítulo, analisamos exaustivamente os acórdãos e o argumento utilizado 

pelo STJ para justificar a ausência de efeitos penais decorrentes da celebração do termo de 

ajuste de conduta ambiental.  

Verificamos que, de um lado, os acórdãos tratam de forma monolítica, isto é, de maneira 

uniformizadora, as diferentes hipóteses de acordos administrativos previstos na legislação 

federal, o que nivela por baixo suas diversas naturezas, cláusulas e efeitos ex lege. De outro 

lado, concluímos pela fragilidade do argumento da separação das instâncias, mormente diante 

do avanço da discussão do tema por órgãos de direito internacional público responsáveis pela 

interpretação de tratados de direitos humanos aos quais está vinculado o Brasil (Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto de São José da Costa Rica). A falta de 

consistência do argumento também foi constatada a partir de diversas hipóteses na legislação 

federal de formas de comunicação das instâncias penal e administrativa/cível e pelo avanço da 

discussão em países de tradição jurídica parecida, como Espanha e Peru. O argumento da 

separação das instâncias e a admissão da cumulação de sanções é algo que já deve ser repensado 

a partir de nossas premissas jurídicas, sem prejuízo à pujante discussão de lege ferenda que 

notamos a partir de nossa prática profissional e acadêmica. 

No segundo capítulo, após expostos e desconstruídos os argumentos do STJ, analisamos 

as propostas teóricas existentes para solução alternativa do problema que move o trabalho e que 

haviam, em um primeiro momento, sido todas afastadas pela Corte. Concluímos que, em grande 

síntese, são carentes de um suporte teórico robusto e oferecem soluções ad hoc, não equânimes 

e pouco seguras se adotadas como critérios de julgamento. Notamos, ainda, a mesma falha do 

tratamento monolítico das diversas espécies de acordos administrativos. 

No terceiro capítulo, então, iniciamos nossa proposta de recolocar o problema a partir 

da decomposição dos diversos tipos de acordos administrativos. Analisamos tipo por tipo, 

cláusula por cláusula, concluindo que as nuances do direito civil e administrativo não podem 

ser desconsideradas na análise do problema. A partir deste capítulo, todas as conclusões dos 

anteriores convergem para as nossas próprias: dificuldades apontadas servirão para nos orientar 

em nossas próprias conclusões a respeito dos efeitos penais da celebração dos ajustes 

ambientais. 
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4.1 Acordo administrativo com efeitos decorrentes de lei: o caso do art. 60 do CFlo 

4.1.1 Delimitação dos efeitos 

  

A partir da análise dos diversos tipos de acordos administrativos, constatamos que, ao 

contrário do afirmado pelo STJ, existe hipótese expressa de comunicação da esfera 

administrativa/ambiental com a penal. O art. 60 do CFlo, nesse sentido, previu que a adesão ao 

PRA, com objetivo de recomposição de áreas de uso restrito, RL e APP do imóvel rural, 

suspende a punibilidade dos crimes dos arts. 38, 39 e 48 da Lei 9.605/1998, decorrentes de 

condutas praticadas até 22 de julho de 2008. 

O integral cumprimento do acordo administrativo, ao final, extingue a punibilidade de 

tais crimes. Nota-se, aqui, uma aproximação da norma aos dispositivos da Lei 13.428/2017 

(RERCT), que previu regras de transição para incentivar a regularização de ativos alocados fora 

do país e não declarados às autoridades competentes, em troca da extinção da punibilidade de 

crimes relacionados, como contra ordem tributária, de lavagem de capitais e contra o sistema 

financeiro nacional152. Assim como o RERCT, o art. 60 do CFlo também é uma regra de 

transição, pois pretende incentivar a regularização ambiental dos imóveis rurais inscritos no 

CAR, oferecendo como contrapartida a extinção da punibilidade penal e administrativa de atos 

de desmatamento e supressão de vegetação. 

Em função do crescente distanciamento temporal, a tendência é que a norma seja cada 

vez menos utilizada, pois os crimes dos arts. 38 e 39 da Lei 9.605/1998 prescrevem em 8 anos, 

por força do art. 109, IV, do CP. Assim, para as condutas realizadas até 22 de julho de 2008, 

ainda que não haja regularização do proprietário do imóvel pela adesão ao PRA, a punibilidade 

estaria extinta até no máximo 21 de julho de 2016, caso não tenha ocorrido quaisquer das 

hipóteses de interrupção da contagem do prazo do art. 117 do CP. Nada obstante, o crime do 

art. 48 é tido como de natureza permanente a depender da situação concreta153, razão pela qual 

a adesão ao PRA em condutas iniciadas antes de 22 de julho de 2008 ainda tem especial 

relevância prática nesta hipótese de crime. Acresce-se a tal situação, ainda, a dificuldade 

probatória que existe na demonstração da data da consolidação do dano, o que deverá impactar 

na definição do marco inicial do dano e possibilidade de utilização da regra no caso concreto. 

Por fim, a importância da regra de transição ainda decorre do fato de o CFlo ter previsto a 

 
152 Art. 5º, §1º, da Lei do RERCT. 
153 Cf. nesse sentido, do STJ, o AgRg no REsp 1482369/DF, j. 16.6.2015. 
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possibilidade de adesão ao PRA até 31 de dezembro de 2020154, ou seja, ainda teremos adesões 

ao PRA até o final do ano em que este trabalho é escrito. 

Portanto, o CFlo traz hipótese de acordo administrativo que possui efeitos sobre a 

punibilidade dos crimes dos atrs. 39, 39 e 40 da Lei 9.605/1998. Vale destacar também que a 

previsão legal abre espaço para discussão de política-criminal a respeito da conveniência da 

adoção de futuras normas como esta – limitadas material e temporalmente – para fomentar 

interesses sócio ambientais em troca da extinção da punibilidade155, como a necessidade de 

recuperação de determinada região ou bioma deteriorado pela ação humana e que o poder 

público não poderia regenerar de maneira isolada, sem concurso dos próprios infratores ou seus 

sucessores156. 

 

4.1.2 Comunicação dos efeitos do acordo para terceiros – condição objetiva 

 

Questão de relevo é saber se a adesão ao PRA aproveita a outros infratores. Imagine-se 

a hipótese em que o proprietário adquiriu o imóvel com dano ambiental consolidado em APP, 

assumindo a obrigação de recuperá-lo, como descrito na hipótese do “Caso A”, na introdução 

do trabalho. Assumida e cumprida a obrigação, ela aproveita ao efetivo causador do dano, isto 

é, ao dono anterior do imóvel? Entendemos que sim.  

A primeira razão é que o art. 60 do CFlo não faz a vinculação dos efeitos penais de 

cumprimento do acordo somente ao seu celebrante. A dicção da lei é que, assinado o 

compromisso, estará suspensa a punibilidade dos crimes; promovida a regularização, extingue-

se sua punibilidade. A lei vincula o efeito ao fato em tese criminoso, não ao seu agente causador. 

A segunda razão é que a obrigação de reparação do dano – incluindo o dano ambiental 

– tem natureza solidária157 entre os responsáveis pela sua reparação – diretos e por atribuição 

legal – por força do art. 942 e parágrafo único do CC/02158. Significa dizer que, havendo 

 
154 É o que prevê o §4º do art. 29 do Código Florestal: “§ 4º  Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que 

os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização 

Ambiental (PRA), de que trata o art. 59 desta Lei. 
155 Como aponta a doutrina, na teoria do delito, a punibilidade vem servindo para acomodar finalidades extrapenais 

importantes para a sociedade e que devem preponderar em determinadas situações sem detrimeto da imposição da 

pena ao infrator. Vide, nesse sentido, os comentários de Chiavelli Facenda Falavigno ao art. 183 do Código Penal 

(FALAVIGNO, Chiavelli Facenda. Dos crimes contra o patrimônio. In: SOUZA, Luciano Anderson de (Org.). 

Código Penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, pág. 676). 
156 Como dito alhures, apesar de ser uma ideia que merece investigação, o trabalho se restringirá a fazer proposições 

de lege lata para solução dos problemas vistos. 
157 Veremos especificamente as características da reparação do dano ambiental no tópico 4.2.1., infra. 
158 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 

dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo 

único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932. 
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pluralidade de autores do fato criminoso que ensejou o dano – que também é um ato ilícito do 

ponto de vista civil – todos respondem individualmente pela integralidade da dívida. Ainda, 

havendo responsáveis legais pelo seu ressarcimento, como o empregador em relação ao dano 

causado pelo empregado, ele também responde com seu patrimônio, solidariamente, pela 

reparação do dano, apesar de não o ter causado diretamente159. Um dos efeitos previstos no 

CC/02 decorrentes da solidariedade é que o pagamento (rectius: ressarcimento) realizado por 

um dos devedores aproveita aos demais160. Assim, o devedor solidário que paga a integralidade 

da dívida remanesce com direito de regresso em relação aos demais, mas a dívida com o credor 

originário já estará extinta para todos os fins, gerando a dissolução do vínculo obrigacional 

tanto para o devedor que realizou o pagamento, quanto aos demais codevedores solidários, que 

deverão ressarcir quem pagou, na medida de sua cota no total da dívida. 

Para ilustrar, imagine-se João e Maria causam dano ambiental em APP dentro de seu 

imóvel rural, posteriormente alienado a José. Do ponto de vista civil, como veremos adiante, 

João, Maria e também José161 são responsáveis pela reparação do dano, de forma solidária. Caso 

José firme termo de adesão ao PRA e repare o dano, o adimplemento da obrigação aproveitará 

a João e Maria. Frente ao estado, a obrigação estará cumprida, restando a José se voltar a João 

e Maria para obter o ressarcimento dos custos com o cumprimento da obrigação. 

A terceira razão pela qual a reparação do dano por um dos réus aproveita aos demais é 

que a reparação do dano ambiental é um dado objetivo, e não pessoal do réu, comunicando-se, 

portanto, por interpretação a contrario sensu dos termos do art. 30 do CP162. Veremos adiante, 

aliás, que a reparação do dano ambiental em outros contextos que não o CFlo aproveitará aos 

corréus para fins de celebração de acordos despenalizadores e elegibilidade a fatores de 

atenuação ou redução de pena.  

Por fim, já existe o exemplo na legislação da comunicação dos efeitos da regularização 

de obrigações tributárias: não se discute que se a empresa aderir ao programa de parcelamento 

ou quitar o débito tributário, os efeitos sobre a pretensão acusatória e punibilidade aproveitarão 

às pessoas físicas eventualmente investigadas ou acusadas dos crimes tributários relacionados 

 
159 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 

cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 
160 Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua 

quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes 

de todos os co-devedores. 
161 José, apesar de não ter causado o dano, é obrigado por força de lei a repará-lo, como previsto no art. 2º, §2º, do 

CFlo. Trata-se da obrigação real, ou propter rem, que veremos adiante no ponto 2.1. 
162 Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do 

crime. 
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a tais débitos fiscais. Entendemos, assim, que a adesão ao PRA pelo proprietário do imóvel 

aproveita aos demais responsáveis pelo dano. 

Portanto, a celebração e cumprimento de compromisso ambiental do CFlo, com a 

reparação de danos ambientais em áreas de uso restrito, RL e APP, advindos de condutas 

ocorridas até 22 de julho de 2008, gera efeitos na esfera penal, extinguindo a punibilidade dos 

crimes do art. 38, 39 e 48 da Lei 9.605/1998, e é uma condição objetiva que se comunica aos 

demais réus, ainda que não tenham firmado a adesão ao PRA. 

 

 

4.2 Efeitos decorrentes das cláusulas de reparação do dano – o caso dos acordos 

administrativos da LACP, LINDB e CFlo 

 

A cláusula de reparação do dano possui efeitos penais também fora da hipótese do art. 

60 do CFlo. Seus efeitos, nestas hipóteses, se centram em dois eixos: (i) efeitos processuais – 

pois acionam a possibilidade de o infrator celebrar acordos despenalizadores da Lei 9.099/1995 

e do art. 28-A do CPP; (ii) efeitos na seleção e dosimetria da pena – pois podem configurar 

causa de seleção da pena de menor gravidade, de atenuação da pena (2ª fase de aplicação da 

pena) ou de diminuição (3ª fase de aplicação da pena), a depender do tipo e estágio de 

cumprimento do acordo administrativo. 

A cláusula de reparação do dano é obrigatória para os acordos da LACP e LINDB. O 

mesmo ocorre para os acordos no âmbito de PRA´s que digam respeito a condutas lesivas ao 

meio ambiente ocorridas após 22 de julho de 2008, não abrangidas pela regra de transição do 

art. 60 do CFlo. Os acordos da LPNMA e Lei 9.605/1998, a princípio, por substituírem multa 

por prestação de serviços à comunidade, não terão este efeito, a menos que haja cláusula no 

caso concreto sobre a reparação do dano. 

Antes de investigarmos os efeitos processuais e na dosimetria da pena, contudo, é 

preciso que entendamos algumas peculiaridades da lógica de reparação do dano ambiental na 

esfera cível/administrativa. Veremos que a lógica do direito civil/administrativo deve dialogar 

e respeitar as categorias do direito penal, sob pena de enxertarmos regras incompatíveis ao 

processo penal, como a obrigação objetiva pela reparação do dano, responsabilidade propter 

rem etc.163. É o que faremos a seguir. 

 
163 Para um excurso sobre os princípios e racionalidade que norteiam o direito ambiental, cf. ARAÚJO, Alana 

Ramos; CUNHA, Belinda Pereira da; COSTA, Nalbia Roberta Araújo. Complexidade, racionalidade e os 

princípios do direito ambiental. in FARIAS, Talden; TRENNEPOHL, Terence. Direito Ambiental Brasileiro. 

São Paulo: Thomson Reuters, 2019, págs. 50-64. 
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4.2.1 Características gerais da responsabilidade civil/ambiental da reparação do dano e seu 

entrechoque com a lógica do direito penal 

 

A reparação do dano na esfera cível-ambiental possui particularidades que precisam ser 

revistas ao se tratar da reparação do dano na esfera penal. Fugiria ao escopo do trabalho uma 

análise detida do tema – por demais amplo e inserido no debate da doutrina civil e ambiental – 

contudo o intérprete da lei penal deve dialogar com as categorias do direito ambiental para 

correta interpretação e aplicação do direito penal ambiental. Por isso, nos dedicaremos a fixar 

algumas premissas a seguir. 

Com efeito, a responsabilidade civil, em seu paradigma clássico, depende da existência 

dos requisitos da conduta, nexo causal, dano e culpa em sentido lato, que abrange tanto o dolo, 

quanto a culpa stricto sensu (violação de dever de cuidado)164. Ao tratar da reparação do dano 

ambiental, contudo, o art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981 trouxe a previsão de responsabilidade 

objetiva ao dispor que “é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade”. A previsão de responsabilidade objetiva do art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981 retira 

como requisito para acionamento da responsabilidade civil a culpa lato sensu165. Significa dizer 

que o dever de reparar independe de o agente ter causado o dano, por ação ou omissão, de forma 

intencional ou culposa (stricto sensu).  

Além disso, se destaca na esfera de responsabilização civil pelo dano ambiental a adoção 

da teoria do risco integral, pela qual o responsável pela criação do risco é também responsável 

pelo dever de reparar os danos advindos da atividade desenvolvida, bastando a comprovação 

da conduta (ação ou omissão), dano e relação de causalidade. A teoria do risco integral – 

adotada progressivamente pela jurisprudência – afasta até mesmo a possibilidade de arguição 

de excludentes de responsabilidade como fato exclusivo de terceiro, culpa concorrente da 

vítima, caso fortuito ou força maior166.  

 
164 Cf. arts. 927 c.c. 186 e 187, todos do CC/02.  
165 Como apontam Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer: “Tem-se aí importantíssima inovação jurídica que rompe com 

o paradigma liberal-individualista clássico do Direito Civil e que será aproveitada, pouco tempo depois, muito 

embora a discussão envolvendo as diferentes teorias sobre a temáticas da responsabilidade civil objetiva, pela Lei 

6.938/81, ao dispor, no seu art. 14, §1º, que também a responsabilidade civil em matéria ambiental é de natureza 

objetiva, ou seja, independe da existência de culpa do poluidor”, op. cit., pág. 159. 
166 Cf. Antonio Herman Benjamin, op. cit., pág. 28. Relevante nesse aspecto é o AREsp 414617, j. 24.11.2014, 

pelo Superior Tribunal de Justiça, de onde se verifica do voto do Ministro Sérgio Kukina: “Não se trata, conforme 

entendem alguns juristas, da objetivação da responsabilidade civil fundada na teoria do risco criado, modalidade 

que admitiria excludentes fundadas na culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Na 

verdade, está-se diante de uma objetivação com a adoção da teoria do risco integral, pois, se o porvir depende de 

cautela extrema das atuais gerações, para que possa existir qualidade de vida e até mesmo condições mínimas de 

subsistência num planeta submetido a intenso maltrato, é evidente que toda norma ambiental há de ser interpretada 

de modo a se atingir os desígnios constitucionais”. Contudo, mesmo na esfera ambiental o posicionamento é 
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Ainda, importante mencionar que se verifica a existência, em diversos dispositivos da 

lei ambiental, da denominada obrigação propter rem167, isto é, a obrigação ex lege que decorre 

da posição de proprietário do imóvel onde o dano ambiental está consolidado e tem como 

função a própria conservação da coisa168. O CFlo demonstra a adoção desta fonte obrigacional 

nos seus art. 2º, §2º169 e 7º, §§ 1º e 2º170, que impõem ao proprietário do imóvel, ainda que não 

tenha sido responsável pela causação do dano, sua recomposição. Em outras palavras, para a 

obrigação propter rem, dentre elas a recomposição de áreas de uso restrito, RL ou APP, pouco 

importa sequer que o proprietário ou possuidor do imóvel tenha concorrido, de qualquer forma, 

para realização do dano. 

O problema de adoção desta lógica é visto no Caso 3, elencado na introdução deste 

trabalho, em que o infrator denunciado pelo Ministério Público foi instado a reparar o dano 

causado por terceiros em sua propriedade rural com base no fato de ser obrigado a tanto, na 

esfera cível, por força do CFlo. Essa obrigação, em nossa avaliação, não poderia ser 

transplantada ao processo penal. Teremos a oportunidade de discorrer adiante, no item 2.2.1., 

sobre o tema. 

Por fim, a responsabilização civil ainda se utiliza de categorias como a do dano 

ambiental in re ipsa, que prevê uma presunção da ocorrência do dano a partir da lógica da 

prevenção e precaução, inerentes ao direito ambiental, invertendo com isso o ônus de sua 

comprovação, o que viola a regra básica de distribuição do ônus da prova para a acusação no 

 
criticado. Veja-se, nesse sentido, ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 21ª Edição, São Paulo: Atlas, 

2020, págs. 470-474.  
167 Ou “obrigação real”. 
168 Cf. Maurício Baptistella Bunazar. Da obrigação propter rem. Dissertação de Mestrado apresentada na USP, 

2012, pág. 77, disponível no banco de teses da USP: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-

06022014140824/publico/DISSERTACAO_MESTRADO_MAURICIO_B_BUNAZAR_Da_obrigacao_propter

_rem.pdf>. Acesso em: 18.9.2020.  A respeito da obrigação propter rem especificamente no direito ambiental, 

remetemos o leitor a ZAPATER, Tiago C. Vaitenukas. Áreas contaminadas e reparação integral - diferença entre 

obrigação propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. Revista do advogado, v. 37, n. 133,mar. 2017, 

pág. 224. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cf. por todos o REsp 1.090.968-SP, j. 15.6.2010, rel. 

Ministro Luiz Fux, onde a Corte decidiu que “[...] as obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo 

ou resíduos no solo são de natureza propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao 

futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da 

responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, 

equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que 

façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (destacamos). O precedente 

deu origem à Súmula n.º 623, que dispõe: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo 

admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. 
169 “§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, 

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.” 
170 § 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da 

área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os 

usos autorizados previstos nesta Lei. § 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao 

sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.” (destacamos) 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-06022014140824/publico/DISSERTACAO_MESTRADO_MAURICIO_B_BUNAZAR_Da_obrigacao_propter_rem.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-06022014140824/publico/DISSERTACAO_MESTRADO_MAURICIO_B_BUNAZAR_Da_obrigacao_propter_rem.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-06022014140824/publico/DISSERTACAO_MESTRADO_MAURICIO_B_BUNAZAR_Da_obrigacao_propter_rem.pdf
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processo penal171172. 

Em diversas situações, assim, teremos termos de compromisso ambiental celebrados a 

partir destas premissas (responsabilização objetiva, integral, propter rem e in re ipsa), pois os 

particulares, ainda que não tenham culpa, terão de sopesar os riscos de uma demanda a partir 

de critérios próprios da legislação ambiental. Ademais, no âmbito especificamente do CFlo, os 

adquirentes de imóveis rurais poderão ter que celebrar PRA´s para recompor áreas de APP ou 

RL eventualmente suprimidas por proprietários ou possuidores anteriores à própria aquisição, 

dada a natureza real da obrigação de reparar. 

Não bastassem as diversas formas de se acionar a responsabilidade pela reparação do 

dano ambiental, ele ainda é multifacetado, ou seja, a mesma conduta pode ter reflexos sobre 

direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Imagine-se, por 

exemplo, o rompimento de uma barragem de rejeitos. A avalanche pode causar danos à vida e 

patrimônio, como a morte de pessoas, destruição de casas e plantações, ensejando reparação 

individual; danos coletivos a determinados grupos, como por exemplo pescadores que 

dependiam de um recurso natural (lagoa, bacia, estuário) atingido pelos rejeitos advindos da 

barragem; e danos difusos, como poluição de águas, destruição de nascentes, contaminação de 

lençóis freáticos etc. Nada obstante sua natureza diversa, todos estes danos adquirem a 

conotação de danos ambientais173. Antonio Herman Benjamin ilustra as diferentes facetas do 

dano ambiental: (i) danos pessoais, que podem ser materiais ou imateriais e de natureza 

individual, individual homogênea, coletivos em sentido estrito ou difusos; (ii) danos ecológicos, 

entendidos como danos ao meio ambiente, que terão natureza difusa174: 

 
171 O STJ editou súmula neste sentido, é a nº 618: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação 

ambiental”. 
172 Veja-se, nesse sentido, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, op. cit, pág. 538: “No tocante ao dano ambiental 

presumido de ordem fática, tal está relacionado à relativização do nexo causal em determinadas situações. Não é 

possível aferir com precisão todas as consequências da degradação, de modo que, em algumas situações, inclusive 

por força dos princípios da prevenção e da presunção, somado à natureza preponderantemente difusa do bem 

jurídico ecológico e do interesse de toda a sociedade no enfrentamento da degradação da Natureza, a presunção de 

dano ecológico poderá ser caracterizada à luz do caso concreto”. Nota-se a utilização do critério do dano in re ipsa 

pelo STJ no REsp 1.245.149/MS, j. 9.10.2012: “Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que 

dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou 

explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na 

sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil 

objetiva.” 
173 Cf. Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, op. cit., pág. 540. 
174 Op. cit., pág. 35. Para uma análise completa das múltiplas dimensões do dano ambiental, remetemos o leitor 

para Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, op. cit., págs. 539-548. No Superior Tribunal de Justiça, a multiplicidade 

dos danos ambientais já é reconhecida, como se nota no AgRg no REsp 1.154.747/SP, j. 6.4.2020. Veja-se: “No 

mundo fenomenológico as relações causais estão tão intimamente ligadas que um único fato pode gerar 

consequências de diversas ordens, de modo que é possível que dele advenham interesses múltiplos. É o caso, por 

exemplo, de um acidente ecológico que resulta em danos difusos ao meio ambiente, à saúde pública e, ao mesmo 

tempo, em danos individuais homogêneos aos moradores da região.” 
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Figura 1: Facetas do dano ambiental 

 

 

 

Fonte: BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. Revista 

de Direito Ambiental, vol. 9, 1998, pág. 35. 

 

Porém, a legislação penal ambiental trata de condutas recortadas e delimitadas, devendo 

o dano correspondente acompanhá-las na medida em que exista nexo causal entre a conduta 

(comissiva ou omissiva) e o resultado, mediante dolo ou culpa em sentido estrito (falta no dever 

de cuidado), como prevêem os arts. 13, 18 e 20 do CP. Por exemplo, no caso do rompimento 

da barragem de rejeitos, caso se conclua na esfera penal que não houve prática de homicídio, 

mas tão somente de poluição, não poderá o infrator sofrer a condenação de reparar danos 

ambientais pessoais decorrentes do evento morte, mas tão somente danos ecológicos ligados à 

poluição. A lógica da reparação do dano ambiental não é harmônica com a lógica do direito 

penal, pois não há espaço para se tratar, do ponto de vista do direito penal posto, das diferentes 

formas de responsabilização ambiental pelo dano causado.  

Como bem aponta Herman Benjamin ao tratar das características específicas da 

responsabilidade civil ambiental, “nem toda hipótese de responsabilização civil é merecedora 

do sancionamento criminal”175. Transcrevemos pela importância e clareza: 

 
175Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. Revista de Direito 

Ambiental, vol. 9, 1998, pág. 20. Ada Pellegrini Grinover, ao analisar os requisitos da responsabilidade penal 

pelo dano ambiental também aponta pela necessidade de atenção aos princípios próprios do direito penal para 

acionamento da responsabilidade da pessoa jurídica, ainda que se fale de dano ambiental. Para a autora, que 

analisou naquela sede especificamente a incidência do princípio da imputação objetiva ”[...] assim como a 

responsabilidade civil (objetiva) por dano ambiental exige a prova da existência do dano e do nexo causal, na 

responsabilidade criminal o nexo de causalidade deve ser reportado à chamada imputação objetiva e ao princípio 

da proporcionalidade”. Cf. “Responsabilidade penal por dano ambiental”, in “O Processo: estudos e pareceres”, 2ª 
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Na Lei n. 9.605/98, tais mecanismos intermediadores da responsabilidade civil 

ressurgem, de forma mais complexa e ampla, prevendo-se uma reparação do dano 

ambiental que é alcançada pelo trampolim do sancionamento criminal. Só que, aqui, o 

leit motiv primário do Estado não é, em si, a reconstituição ou indenização do bem 

lesado, mas o exercício do seu jus puniendi. No âmbito deste é que ganha corpo, 

incidentalmente, a responsabilização civil. Vale dizer, é reparação compelida pela 

persecutio criminis (= dependência) e só realizada após prévia visita (= mediação) ao 

domínio processual penal, nas suas várias fases: na transação, na suspensão condicional 

do processo, na sentença condenatória e na execução. 

 

 Vale lembrar, ainda, que a responsabilização civil no processo penal é incidental, dado 

o fundamento primário punitivo do exercício da ação penal. Significa dizer que o objeto da ação 

não é apurar os elementos da responsabilidade civil, mas sim criminal, do que decorre que a 

instrução a respeito da extensão do dano ocorre de forma limitada, como os arts. 387, IV, do 

CPP e 20 da Lei 9.605/1998 anteveem.  

 Conclui-se, portanto, que a responsabilização pelo dano ambiental possui características 

próprias – natureza objetiva, integral, propter rem, in re ipsa e multifacetada. Suas 

características devem dialogar e respeitar com as características próprias do processo penal, 

fundado na responsabilidade pessoal e subjetiva. 

 Vejamos nos próximos itens os reflexos desta distinção entre reparação ambiental sob 

a ótica do direito civil e sob a ótica criminal ao se extrair os efeitos dos acordos administrativos 

da LACP, LINDB e CFlo ao processo penal. 

 

4.2.2 Efeitos processuais das cláusulas de reparação de dano 

 

Como visto no capítulo III, os acordos da LACP, LINDB e CFlo preveem 

necessariamente cláusulas a respeito da reparação do dano, o que não ocorre nos termos de 

compromisso da LPNMA e da Lei 9.605/1998. Estes dois últimos têm como função substituir 

uma sanção administrativa por obrigações de fazer compensatórias, não necessariamente 

vinculadas ao dano causado pelo poluidor. 

As cláusulas que tratam da reparação do dano têm importantes efeitos na configuração 

dos benefícios despenalizadores da Lei 9.099/1995, aplicados aos crimes ambientais. Como 

destacamos no capítulo III, item 4, todos os crimes da Lei 9.605/1998 admitem um ou mais 

tipos de formas de despenalização – transação penal, suspensão condicional do processo ou 

ANPP. Portanto, é fundamental se apontar os efeitos dos acordos penais sobre a aplicação destes 

institutos, o que faremos a seguir. 

 
Edição. São Paulo: DPJ Editora, 2009, pág. 366. 
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4.2.2.1 Transação penal 

 

O primeiro efeito se dá sobre o instituto da transação penal, aplicável aos crimes dos 

arts. 29, 31, 32 caput, 33, 34, 38, 38-A, 39, 42 44, 45, 46, 48, 49 caput, 49 p.ú, 50, 51, 52, 54 

§1º, 55, 56 §3º, 60, 64, 65, 67 p. ú., 68 p. ú176 da Lei 9.605/1998. O art. 27 da Lei de Crimes 

Ambientais prevê como condição para celebração da transação penal a prévia “composição” do 

dano ambiental177. A celebração dos acordos da LACP, LINDB e CFlo deverá ser tomado na 

esfera penal como prévia composição do dano ambiental para se considerar atendido o requisito 

do art. 27 da Lei 9.605/1998. 

Com efeito, a Lei 9.605/1998 remete o intérprete ao art. 74 da Lei 9.099/1995, que trata 

da composição civil de danos. Naquele artigo, a Lei 9.099/1995 previu que a composição civil 

de danos é um acordo escrito, homologado pelo Juiz e com força de título executivo judicial178. 

Os três acordos administrativos (LACP, LINDB e CFlo) também são formas escritas de 

composição do dano – na medida em que são estipuladas as obrigações de reparação in natura 

(preferencialmente) do dano ambiental e outras, como obrigações de adequar processos e 

estruturas e obrigações de não fazer179.  

Além disso, tais acordos, ainda que não homologados judicialmente, possuem força de 

título executivo também, permitindo sua execução diretamente em Juízo em caso de 

descumprimento. Ou seja, os acordos administrativos em questão englobam o objeto e possuem 

a mesma forma (com exceção da homologação judicial) dos acordos de transação penal da Lei 

9.099/1995, aplicáveis aos crimes ambientais acima apontados180. 

Imagine-se que determinado estabelecimento poluidor, devido a uma falha de operação 

reveladora de culpa de seus funcionários e representantes, causa o lançamento de compostos 

 
176 Pelo critério da quantidade de pena ou aplicação isolada de multa. Conferir capítulo II.4, supra, onde abordamos 

o assunto. 
177 “Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva 

de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 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.” 
178 “Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença 

irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.” 
179 Também os acordos da Lei 9.605/1998 e da LPNMA, caso prevejam cláusulas de reparação de dano, o que não 

ocorre a princípio, pois apenas substituem as sanções por prestações de serviços ambientais. 
180 Também defende que a esfera penal poderá tomar emprestado a composição do termo de compromisso 

ambiental para possibilitar a transação penal OLIVEIRA JÚNIOR, Zedequias de. O enquadramento da 

composição dos danos ambientais como medida penalizante. Revista jurídica do Ministério Público do Estado 

do Amazonas, v. 8, n. 1, p. 155-184, 2007, pág. 166-167. O autor aponta que a Associação Brasileira do Ministério 

Público do Meio Ambiente possui enunciado orientador no sentido de se permitir que o termo de compromisso 

veicule também as condições da própria transação penal, medida que permite se evitar atuações paralelas e 

descoordenadas entre os membros do ministério público a respeito de um mesmo fato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm#art76
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químicos tóxicos no meio ambiente, sendo autuado pelo órgão fiscalizador e alvo de um 

inquérito civil e policial pelo mesmo fato. A empresa, então, celebra um termo de compromisso 

ambiental da LACP com o Ministério Público, fixando as obrigações de reparação do dano, 

monitoramento de sua extensão e obrigações de adequar processos e estruturas. O acordo deverá 

ser comunicado na esfera penal, para comprovação da prévia composição a respeito do dano, 

que é um dos aspectos do acordo, caso seja designada audiência de transação penal, pois se trata 

de prévia composição do dano nos termos do art. 74 da Lei 9.099/1995. 

Interessante notar que o acordo também gera um efeito negativo na esfera penal: tendo 

sido discutido e formalizado em compromisso com força de título executivo, não poderá o 

montante do dano ser majorado na esfera penal como condição para oferecimento da transação 

penal. Imagine-se, por exemplo, que o acordo civil tenha sido celebrado não com o Ministério 

Público, mas com a autoridade ambiental, por meio da LINDB (art. 26), em que é realizada 

perícia e calculado o montante integral do dano a ser reparado pelo infrator. Posteriormente, no 

inquérito policial, o Ministério Público, ao propor a transação penal, discorda do valor 

entabulado com a autoridade administrativa e requer outras reparações além das previstas no 

acordo celebrado com fundamento na LINDB.  

Marcos Ramayana Blum de Moraes também aponta que o Ministério Público poderia 

aproveitar este acordo administrativo para utilização na esfera penal para atender aos requisitos 

da transação penal181. Contudo, propõe que o Ministério Público deteria poder discricionário a 

respeito da aceitação do acordo administrativo ou não, podendo até mesmo sugerir sua 

ampliação para abranger outros pontos de reparação do dano.  

Em nossa avaliação, não pode o Ministério Público se opor ao valor já delimitado e 

constituído pelo acordo da LINDB (ou a qualquer outro tipo, desde que tenha cláusula de 

reparação de danos), pois: (i) tem força de título executivo extrajudicial e é ato jurídico perfeito 

com proteção constitucional (CR/88, art. 5º, XXXVI); (ii) abarcou e resolveu o mérito do fato 

causador de danos ambientais; (iii) foi celebrado com autoridade representativa do SISNAMA 

e com atribuição legal para tutela do meio ambiente.  

Além disso, como já apontamos, a lógica do processo penal é fixar valor mínimo de 

reparação, dado que não possui o escopo de apurar o valor do dano decorrente do crime (ex vi 

art. 20 da Lei 9605/1998 e art. 387, IV, do CPP), sendo a esfera cível adequada para 

dimensionamento completo do dano a cível, e não o contrário. Ademais, a proposta não é 

operacional: o órgão do Ministério Público oficiante nos Juizados Especiais Criminais não terá 

 
181 “Transação penal: a composição dos danos ambientais com requisito para a transação”, Revista Síntese de 

Direito Penal e Processual Penal, n.º 20, 2003, págs. 31 e ss. 
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certamente o mesmo apuro técnico para quantificar e determinar os danos ambientais que tem 

a autoridade ambiental ou mesmo o órgão do Ministério Público oficiante na matéria.  

Entendemos, assim, que não há espaço no processo penal para se aumentar o nível e 

âmbito das cláusulas de reparação do dano estabelecidas no acordo administrativo, sendo ilegal 

a recusa pronta e simples do oferecimento da transação penal por discordância do membro do 

Ministério Público a respeito do conteúdo do acordo administrativo. 

Poderia o órgão do Ministério Público solicitar em Juízo a desconstituição do acordo 

caso haja algum motivo que o justifique, o que não se descuida possa ocorrer na prática182, mas 

jamais poderia ignorar e deixar de reconhecer os seus efeitos sobre o processo penal, vale dizer, 

que atendeu ao requisito da prévia composição do dano ambiental183. 

Por outro lado, apesar de não ser possível a princípio a majoração do dano delimitado e 

“composto” no acordo administrativo (LAPC, LINDB e CFlo), é possível sua redução para os 

fins específicos do processo penal. Em outras situações, o dano sequer poderá ser composto no 

âmbito penal. 

Como vimos, os acordos de reparação do dano ambiental seguem uma lógica própria, 

sendo permitido expressamente pela legislação o acionamento da responsabilidade objetiva 

(sem culpa lato sensu), a responsabilidade integral (que não admite causas excludentes da 

ilicitude), a responsabilidade propter rem (decorrente da posição de proprietário do imóvel) e 

a in re ipsa (presumida). Em outras palavras, na esfera ambiental o infrator pode ser obrigado 

 
182 Os termos de compromisso ambiental evidentemente estão sujeitos a imperfeições, como se denota a partir do 

relatório “Compromisso de ajustamento ambiental: análise e sugestões para aprimoramento”, elaborado pelo 

Instituto “O Direito por um Planeta Verde” em 2008, em conjunto com MPF e Ministérios Públicos de São Paulo, 

Acre e Pará, que conclui a partir de uma extensa pesquisa de termos de ajuste de conduta que muitos ainda 

ofereceriam soluções insuficientes para integral reparação do dano ambiental, como medidas pontuais e 

repressivas, ao contrário das mais indicadas para tanto, as globais e preventivas (pág. 88). O relatório pode ser 

acessado pelo link: <http://www.planetaverde.org/projeto/28/compromisso-de-ajustamento-ambiental-e-sua-

execucao-analise-critica-e-sugestoes-para-aprimoramento>. Acesso em 4.9.2020. 
183 Essa situação demonstra a importância do diálogo entre as instituições responsáveis pela tutela do meio 

ambiente. Digno de nota, na esfera concorrencial, é o Memorando de Entendimentos n.º 1/2016, celebrado entre o 

Ministério Público Federal (PR-SP) e o CADE para coordenação institucional envolvendo a celebração conjunta 

de termos de compromisso (CADE) e acordos de leniência (MPF). O objetivo do memorando foi “regulamentar 

uma cooperação entre as duas instituições para além daquela relativa ao Acordo de Leniência – que só pode ser 

assinado pelo primeiro delator de um cartel. A depender do caso, tanto Cade quanto PR/MPF/SP podem ter 

interesse na colaboração de outras empresas e/ou pessoas físicas – o que no Cade se faz via TCC e no Ministério 

Público pode ser feito por meio de Acordo de Colaboração Premiada e de Confissão Qualificada pela Delação. 

Apesar de já existirem legislações sobre esses tipos de acordos, a ausência de regulamentação sobre cooperação 

institucional entre as partes inibia, em parte, o incremento no uso de tais instrumentos de colaboração”. Além 

disso, com a adoção do memorando é esperada “mais transparência e segurança sobre os meios necessários para 

colaborar com ambas as instituições, em troca de eventuais benefícios administrativos e criminais, em um evidente 

fortalecimento de investigações e da atuação conjunta dos órgãos de combate a cartéis”. Vide o link: 

<http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-mpf-sp-assinam-memorando-de-entendimentos-para-fortalecer-

atuacao-no-combate-a-carteis>. Acesso em 1.9.2020. Pensamos que a mesma providência deveria ser adotada na 

esfera ambiental, como medida para maior coordenação e eficiência da atuação estatal sobre o tema. 

http://www.planetaverde.org/projeto/28/compromisso-de-ajustamento-ambiental-e-sua-execucao-analise-critica-e-sugestoes-para-aprimoramento
http://www.planetaverde.org/projeto/28/compromisso-de-ajustamento-ambiental-e-sua-execucao-analise-critica-e-sugestoes-para-aprimoramento
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-mpf-sp-assinam-memorando-de-entendimentos-para-fortalecer-atuacao-no-combate-a-carteis
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-mpf-sp-assinam-memorando-de-entendimentos-para-fortalecer-atuacao-no-combate-a-carteis
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a reparar o dano independentemente de ter atuado com culpa ou mesmo de ter atuado para sua 

ocorrência. No processo penal, contudo, isso jamais poderia ocorrer, pois a reparação do dano 

vem inserida na lógica própria do direito penal, que regula condutas (comissivas ou omissivas) 

praticadas sempre culposa ou dolosamente e que tenham partido diretamente do infrator ou de 

alguém sob sua influência, conforme as hipóteses de coautoria e participação. 

 Por esta razão não concordamos com Eladio Lecey, que afirma que a transação penal 

poderia veicular a necessidade de reparação de dano não causado pelo investigado. O autor, 

fundamentado no art. 14, §1º, da Lei 6.938/1991, que trata da responsabilidade objetiva do 

poluidor pela reparação do dano ambiental, afirma que “basta a conduta e o nexo causal com o 

dano ao meio ambiente para haver a responsabilidade pela reparação” e conclui que [...] a 

reparação do dano exigida pela lei penal como condição da transação nada mais é do que 

decorrência da responsabilidade civil”184. 

 Ora, se a hipótese é de processo e responsabilização penal, não se poderia enxertar 

regras utilizadas para operacionalizar a reparação do dano civil no processo penal, sob pena de 

se aumentar o nível de exigência para a celebração do acordo penal, reduzindo o espaço de 

despenalização do instituto e inserindo, “às avessas”, a responsabilidade objetiva na esfera 

penal, o que não é admitido pelo art. 13 do CP. 

 Pensemos em duas hipóteses. Na primeira, o caminhão de uma empresa que se dedica 

ao transporte de produtos tóxicos tomba e causa dano a um córrego pelo lançamento do produto. 

A investigação preliminar apura que o tombamento do caminhão ocorreu devido à má-

sinalização de uma obra em curso na pista, sendo confirmado que ele trafegava em velocidade 

compatível com a via e que todos os equipamentos elétricos estavam funcionando (faróis, luzes 

etc). Na segunda hipótese, um posseiro de terras vê sua propriedade sendo invadida por terceiros 

e imediatamente determina que eles sejam barrados, fazendo uso da prerrogativa de autotutela 

prevista no art. 1.010, §1º, do CC/02185. Após a retirada dos invasores, fica constatado que eles 

já haviam derrubado parte de um bosque, instalado uma captação de água do açude e realizado 

pesca de peixes em época de reprodução. O investigado determina então apenas o cerceamento 

da área e a remoção dos canos, o que é feito sem qualquer cuidado e causa a derrubada de mais 

espécimes nativos do bosque. 

 
184 “Direito Ambiental Penal Reparados: composição e reparação do dano ao ambiente, reflexos no juízo criminal 

e a jurisprudência”. Revista de Direito Ambiental, n. 45/92, 2007. Artigo reproduzido na íntegra na coletânea de 

PRADO, Luiz Regis; DOTTI, Ariel (orgs.). Direito penal do ambiente, consumidor, patrimônio genético e saúde 

pública. São Paulo: RT, 2011, pág. 222. 
185 “§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que 

o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição 

da posse.” 
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Na primeira situação, está evidente que não existe culpa do motorista, pois houve 

cumprimento integral de todos os deveres de cuidado na direção do caminhão. Também fica 

claro que não houve qualquer ordem do representante legal da empresa para que o acidente 

ocorresse, nem que o fato decorreu do atendimento de algum interesse da pessoa jurídica, 

requisitos do art. 3º da Lei 9.605/1998186. Segundo as regras do direito penal, portanto, 

estaríamos diante de um caso de arquivamento do inquérito policial, sendo expressamente 

vedado o oferecimento de transação penal, por força do art. 76 da Lei 9.099/1995187. Na 

segunda situação, também fica claro que o investigado concorreu apenas em parte para o dano 

ambiental verificado, tendo sido a pesca ilegal e a derrubada do bosque realizada por terceiros, 

sem seu conhecimento ou autorização. 

Contudo, segundo as regras do direito ambiental, ainda poderia subsistir a 

responsabilidade pela reparação do dano pelo particular nestas duas situações, na medida em 

que ela é objetiva, ou seja, demanda apenas a existência da conduta, nexo causal e resultado 

(primeiro exemplo) ou o simples resultado e posição de proprietário (segundo exemplo). Nem 

por isso se pode admitir que o Ministério Público possa deixar de arquivar o caso para propor 

a transação penal com vistas à reparação do dano no primeiro caso ou arquivar parcialmente o 

inquérito no segundo caso. Os critérios para propor a transação penal (e qualquer outro 

benefício processual penal) não dialogam com as regras para acionar a responsabilidade civil188. 

No primeiro exemplo proposto, assim, entendemos que a solução que o sistema oferece 

é o arquivamento do inquérito policial, em função da ausência dos elementos do tipo penal (no 

caso, o descumprimento de algum dever de cuidado, que configura culpa em sentido estrito) e 

a responsabilização civil da empresa pela reparação do dano, na seara adequada, como 

administrativa ou cível. No segundo, é o arquivamento parcial da investigação e sua 

manutenção apenas em relação à derrubada de espécimes nativas ocorrida por ocasião da 

retirada da canalização ilegal na propriedade rural, que poderia ser objeto da transação penal, 

 
186 Cf. nesse sentido de ESTELLITA, Heloisa. Aspectos processuais penais da responsabilidade da pessoa jurídica. 

In: VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Rahal Bresser; e DIAS NETO, Theodomiro (coord.). Crimes 

Econômicos e Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2008, págs. 205 e ss e “Levando a sério os pressupostos da 

responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil”, in Revista de Estudos Criminais, Ano XVIII, nº 75, 2019. 

Além disso, conferir o trabalho do Mestrado Profissional da colega Maria Tereza Grassi Novaes: “A 

responsabilidade penal da pessoa jurídica à luz dos pressupostos do artigo 3º da Lei 9.605/98”, 2020, no prelo. 
187 “Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso 

de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, 

a ser especificada na proposta.” (grifo nosso). 
188 Antonio Herman Benjamin sintetiza ao afirmar que “[...] se a reparação sucede no âmbito do processo penal, a 

culpa lato sensu é da sua essência, conquanto a persecução penal pressupõe, pelo menos em tese, a existência de 

dolo ou culpa stricto sensu. Diversamente, se o pleito reparatório vem apartado do processo penal (mesmo que 

simultaneamente, desde que em juízo cível), seu regime jurídico não é subjetivo, posto que a responsabilidade 

civil aí é apurada "independentemente de existência de culpa (art. 14, § 1.º, Lei 6.938/81).”, Op. cit., pág. 20. 
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delimitando-se a este fato a obrigação de reparar o dano. A reparação do restante do dano teria 

necessariamente que se dar nas esferas cível e administrativa189. 

Por fim, para a finalidade de oferecimento de transação penal, é suficiente que haja a 

composição entendida como celebração do acordo, mas não necessariamente a efetiva 

reparação do dano ambiental, ao contrário do que alguns defendem190. Ao tratar da composição 

civil, o art. 74 da Lei 9.099/1995, ao que o art. 27 da Lei 9.605/1998 se reporta, deixa claro que 

o título de composição resolve juridicamente o mérito em torno do dano e eventual não 

cumprimento voluntário do devedor deverá ser objeto de tutela própria em sede executiva. 

Contudo, havendo a composição do dano, já ocorre a renúncia ao direito de queixa e 

representação, em suma, efeitos penais. Ademais, como apontam Buzaglo e Dantas191, seria 

inviável se exigir do infrator a prévia recuperação do dano ambiental antes da audiência de 

composição, pois, de um lado, o primeiro momento em que o infrator é informado no processo 

 
189 Fugiria ao tema do trabalho nos alongarmos neste tema, mas não podemos deixar de apontar outra fonte de 

tensão existente entre as duas lógicas (ambiental e criminal). O STJ, em precedente importante, adotou o 

entendimento de que o crime do art. 54 da Lei 9.605/1998 é formal, dispensando o resultado lesivo. No 

entendimento da Corte, “a Lei de Crimes Ambientais deve  ser  interpretada  à luz dos princípios do 

desenvolvimento  sustentável  e  da prevenção, indicando o acerto da análise  que  a  doutrina  e  a jurisprudência 

têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de  causar  dano  à  saúde  

humana  é idônea a configurar o crime de poluição,  evidenciada  sua  natureza  formal  ou,  ainda, de perigo 

abstrato.” (RHC  62.119/SP, j. 10.12.2015). Nada obstante a confusão do precedente com as categorias de crimes 

de mera conduta/materiais e crimes de perigo concreto e perigo abstrato (que se contrapõem aos crimes de 

resultado), a própria leitura do tipo deixa evidente ser requisito do tipo a ocorrência de: (i) um resultado material 

(poluição); (ii) que gere um risco concreto ou efetivamente um resultado danoso sobre à saúde humana; (iii) ou 

que gere um resultado efetivo sobre a fauna e flora (mortandade e destruição significativa, respectivamente). A 

comissão que elaborou o projeto da Lei 9.605/1998 debateu exatamente tal questão e decidiu por adotar a 

interpretação que se extrai da leitura do tipo (e não a dada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente citado). 

Veja-se o relato de Miguel Reale Júnior: “Recordo-me dos debates em que nos envolvemos, decidindo a Comissão 

Revisora adotar a descrição de um tipo de perigo concreto, com todas as dificuldades da prova do nexo de 

causalidade, considerada uma prova diabólica. Dessa forma, contrariou-se a indicação favorável à manutenção de 

tipos de perigo abstrato, próprios ao Direito Penal Ambiental, que deveria valer-se tão só da formulação de tipos 

penais de desobediência” (“Meio Ambiente e Direito Penal Brasileiro”. Revista de Ciências Penais, RCP 02/67, 

2005, republicado em: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, Ariel (org.). Direito penal do ambiente, consumidor e 

patrimônio genético e saúde pública São Paulo: RT, 2011, pág. 432). Reputamos incabível esse enxerto 

interpretativo das regras do direito ambiental no direito penal, por desconsiderar as regras próprias deste último e 

que vinculam - já a partir da CR/88 - o intérprete. 
190 Entendem ser necessária a reparação do dano previamente ao oferecimento da transação penal, por exemplo: 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes Ambientais. 2ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2017, pág. 108; e LANFREDI, Luís Geraldo Sant´Ana. in SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo; 

SOUZA, Luciano Anderson de (org.). Comentários à Lei de Crimes Ambientais. São Paulo: Quartier Latin, 

2009, pág. 132 e 135; CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos Ecológicos. A lei ambiental comentada artigo por 

artigo: Aspectos penais e processuais penais. 3ª edição. São Paulo: Lemos & Cruz, 2005. pág. 128. Em sentido 

contrário, apontando pela diferença entre composição e reparação, veja-se: VENZOM, Fábio Nesi. Crimes 

ambientais - transação penal - interpretação da expressão ‘prévia composição do dano ambiental’ contida no art. 

27 da Lei 9.605/98 e suas implicações jurídicas. Boletim dos Procuradores da República, vol. 18, 1999; 

OLIVEIRA JÚNIOR, Zedequias de, op. cit., pág. 174. Também Consuelo Yoshida aponta que a composição de 

danos é forma de solução do litígio civil com efeitos penais, isto é, abre caminho para celebração de transação 

penal. Vide YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. TAC, TCA e composição prévia: a reparação do dano e 

medidas compensatórias no contexto da PNMA. Revista de Direito Ambiental, vol. 64, 2011, pág. 5. 
191 BUZAGLO, Samuel Auday; DANTAS, Marcelo Buzaglo. Transação penal e suspensão do processo-crime e o 

dano ambiental. Revista dos Tribunais, vol. 779, 2000, pág. 455. 
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desta possibilidade é justamente na audiência preliminar e, de outro, o dano ambiental leva um 

tempo de maturação incompatível com o rito do juizado especial192. 

Além disso, quando a Lei 9.605/1998 quis prever algum efeito processual penal da 

efetiva reparação do dano, o fez de modo expresso, como ocorre na hipótese da suspensão 

condicional do processo, do art. 28 da mencionada lei. Por essas razões, entendemos sem razão 

as posições que defendem que a reparação do dano é requisito para transação penal e ilegais 

resoluções do MP neste sentido, como se nota da Resolução n.º 14/05 do MPRO, que prevê que 

em seu art. 20 que “para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da 

celebração da transação penal o compromisso de ajustamento de conduta deve ser plenamente 

cumprido”.  

Em suma, temos que: (i) os acordos administrativos da LINDB, LACP e Lei 9.605/1998, 

por normalmente conterem cláusulas ligadas à reparação do dano, atendem ao requisito da 

prévia composição do dano ambiental para fins de aplicação da transação penal aos crimes 

ambientais, o que deve ser validado no caso concreto mediante a conferência da existência ou 

não da cláusula; (ii) não é lícito ao Ministério Público pretender a majoração das obrigações de 

reparação na esfera penal; (iii) é dever se reduzir o âmbito das obrigações estipuladas 

exclusivamente com base em critérios da legislação ambiental (responsabilidade objetiva) para 

aplicação da transação penal, sob pena de se enxertar regras que fogem às categorias penais no 

processo penal; (iv) estando celebrado o acordo (não importando o estágio), há composição do 

dano e está atendido o requisito para oferecimento de transação penal, não sendo necessária a 

demonstração de seu efetivo cumprimento para oferecimento do benefício. 

 

4.2.2.2 Suspensão condicional do processo 

 

O mesmo raciocínio aplicado à transação pode ser estendido às hipóteses de suspensão 

condicional do processo, cabível para os crimes dos arts. 33, 34, 38, 38-A, 39 e 42 

(alternativamente: transação penal); arts. 30, 35, 40, 54 caput, 54 §2º, 56 caput, 61, 62, 63, 66, 

67 caput, 68 caput, 69, 69-A §1º (isoladamente) e arts. 30, 33, 34, 35, 38, 38-A, 39, 40, 42, 54 

caput, 54 §2º, 56 caput, 61, 62, 63, 66, 67 caput, 68 caput, 69, 69-A §1º (alternativamente: 

ANPP) da Lei 9.605/1998193.  

A diferença, contudo, se encontra no regramento específico do art. 28 da Lei 

 
192 A lei 9.099/1995, ao tratar desta audiência no art. 72, prevê que o Juiz “esclarecerá [ao autor do fato] sobre a 

possibilidade da composição dos danos”. Assim, o rito prevê que o primeiro momento de informação do acusado 

sobre a possibilidade de celebrar o acordo é na própria audiência. 
193 Cf. capítulo II.3, supra. 
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9.605/1998. O mencionado dispositivo criou um procedimento de acompanhamento da 

reparação do dano ambiental durante o período de prova do sursis processual194. Assim, a 

extinção da punibilidade deverá ser precedida de laudo ambiental que constate a efetiva 

reparação do dano ambiental, exceto caso se demonstre impossibilidade de fazê-lo195. 

Não concordamos com Eladio Lecey, que afirma que a reparação do dano é obrigação 

necessária para declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo de 

suspensão condicional do processo do art. 89 da Lei 9.099/1995. O autor afirma que196: 

 

[...] a declaração da extinção da punibilidade na suspensão do processo, em se tratando 

de crime contra o meio ambiente apresenta mais um requisito não explicitado aos 

demais delitos na sistemática da Lei 9.099/95, qual seja, a comprovação da reparação 

do dano. Em razão disso, o simples decurso do prazo da suspensão, sem comprovação 

da reparação do dano, não permite a declaração da extinção da punibilidade. 

  

A nosso ver, a Lei 9.605/1998, ao tratar do instituto, disciplinou a obrigação de reparar 

o dano como obrigação de meio, e não obrigação de resultado. Na obrigação de meio, a 

prestação é uma atividade diligente do devedor em favor do credor. Na obrigação de resultado, 

a prestação é um resultado “certo e determinado” a ser entregue pelo devedor. Na segunda 

espécie, o vínculo obrigacional só é dissolvido quando devedor entrega o resultado acordado 

com a contraparte, ao contrário da primeira. Exemplo da primeira obrigação é o trabalho 

 
194 “Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor 

potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações: I - a declaração de extinção de punibilidade, 

de que trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, 

ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo; II - na hipótese de o laudo de constatação 

comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período 

máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição; 

III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado 

no caput; IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação 

do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o 

máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III; V - esgotado o prazo máximo de 

prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o 

acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.” 
195 Entendemos aqui que a lei determina a produção de um documento técnico (laudo), em razão do disposto no 

art. 159 do CPP, in fine (“[...] e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso 

superior”) não sendo suficiente a constatação da reparação do dano ambiental por oficial de justiça ou por policiais 

militares do meio ambiente, em razão da complexidade da matéria. Nesse ponto concordamos com Eládio Lecey, 

que comentou o julgamento da ApCrim 70009996281, da 4ª Câmara Criminal do TJRS. Neste caso, a Corte julgou 

afastada a exigência da reparação do dano ambiental em função de constatação pela polícia militar ambiental de 

que a área objeto da discussão havia se regenerado naturalmente. Segundo Eladio, “Embora os integrantes do 

Batalhão de Polícia Ambiental possam fazer constatações, produzir relatórios, levantamentos fotográficos e tomar 

outras providências, não terão competência para analisar e avaliar tais dados, a fim de constatar a efetiva 

recuperação da área degradada. Para tanto, necessários profissionais habilitados, como biólogos, engenheiros 

agrônomos, especialistas em flora”. Op. cit., pág. 223. 
196 Op. cit., pág. 227. O autor também sustentou a ideia no artigo “Tutela penal do Meio Ambiente: fundamentos, 

tipologia e instrumentos”, publicado no Boletim Jurídico da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, 2015, pág. 38. A ideia também é sustentada por FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, 

Christiany Pegorari. Crimes Ambientais. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 113. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm#art89
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desenvolvido pelo advogado que atua em defesa de seu cliente em processo; exemplo da 

segunda é da empresa de transportes contratada para entregar uma encomenda ao 

destinatário197. 

O inciso V, do art. 28 da Lei 9.605/1998 deixa clara a opção do legislador por instituir 

uma obrigação de meio, e não de resultado, pois caso o dano não seja integralmente reparado, 

ainda sim a extinção da punibilidade pode ocorrer se o acusado demonstrar que tomou “as 

providências necessárias à reparação integral do dano” (obrigação de meio). Veja-se o teor do 

inciso: 

 

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

dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências 

necessárias à reparação integral do dano. 
  

Conclui-se, portanto, que a celebração dos acordos administrativos em que é prevista a 

reparação do dano influencia na aplicação da suspensão condicional do processo aos crimes 

ambientais na seguinte medida: (i) constituem forma de composição do dano que devem ser 

aceitos ao processo penal; (ii) quando cumpridos, devem ser tomados pelo intérprete para se 

considerar como adimplido o período de prova do sursis processual; (iii) caso não cumprido, 

ainda assim é possível se declarar extinta a punibilidade, desde que se demonstre que o 

beneficiado empregou todos os meios para cumprir a obrigação de reparar o dano (obrigação 

de meio). 

 

4.2.2.3 Acordo de não persecução penal 

  

Por fim, entendemos que o art. 28 da Lei 9.605/1998 deve ser aplicado por analogia aos 

casos de ANPP da Lei 9.605/1998. Pelo critério da pena, são elegíveis para celebração de ANPP 

os crimes dos arts. 30, 32, §1ª-A, 33, 34, 35, 38, 38-A, 39, 40, 42, 54 caput, 54 §2º, 56 caput, 

61, 62, 63, 66, 67 caput, 68 caput, 69, 69-A §1º (alternativamente: suspensão condicional do 

processo198) e dos arts. 41, 50-A e 69-A, caput (exclusivamente ANPP) da Lei 9.605/1998.  

 
197 A diferença é exposta por COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de Meio, de Resultado e de Garantia. In: 

Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, págs. 521-539. 
198 Como tivemos oportunidade de discorrer com maior aprofundamento, entendemos que o benefício da suspensão 

condicional do processo tem precedência sobre o do ANPP: “a interpretação mais razoável é no sentido de que o 

legislador quis resolver o problema que poderia gerar mais dúvidas na prática. Apesar do silêncio da lei, pensamos 

que os eventuais conflitos entre suspensão condicional do processo e ANPP deverão ser resolvidos em prol da 

suspensão condicional do processo, por três motivos: (i) o cidadão tem direito ao benefício que restringe menos o 

seu direito fundamental de liberdade; (ii) a Lei 9.099/95 é especial em relação ao CPP, devendo prevalecer sobre 

ele sempre que mais benéfica; (iii) o ANPP veio para aumentar espaços de consenso no processo penal, então não 

pode preterir benefício já dirigido ao acusado antes de sua vigência (proibição do retrocesso em matéria de direitos 
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Nestas hipóteses, o Ministério Público poderá oferecer o ANPP, sendo que uma de suas 

condições essenciais é a reparação do dano, como prevê o art. 28-A, I, do CPP199. Ao contrário 

dos arts.74 da Lei 9.099/1995 e 27 da Lei 9.605/1998, que falam em “composição do dano” 

como requisito para transação penal, o art. 28-A prevê que a obrigação é a própria reparação, 

salvo impossibilidade de fazê-lo. 

 Inexistindo regramento sobre o modo de aferição da composição do dano, deve ser 

aplicado por analogia o art. 28 da Lei 9.605/1998, ou seja, os efeitos do ANPP estão 

condicionados à elaboração de laudo técnico constatando a reparação do dano. Por outro lado, 

tendo o infrator demonstrado ter empregado todos os meios para tanto, mas não tendo obtido 

sucesso por razões estranhas, deve ser extinta a punibilidade mesmo assim, pois se trata de 

obrigação de meio, e não de resultado, como a cláusula “salvo impossibilidade de fazê-lo” 

denota. 

 

4.2.3 Conclusões intermediárias 

 

Em suma, os efeitos processuais decorrentes das cláusulas de reparação do dano, 

existentes nos acordos da LACP, LINDB e CFlo são: (i) o acordo firmado com o Ministério 

Público ou autoridade administrativa é “composição ambiental” para fins de aplicação do 

benefício da transação penal ao processo de crimes de menor potencial ofensivo; (ii) a 

celebração do acordo é suficiente para autorizar o oferecimento de transação, não sendo 

necessário seu efetivo cumprimento pelo infrator antes da transação200; (iii) a celebração do 

acordo também pode ser adotada para fins de reparação do dano em suspensão condicional do 

processo ou ANPP, estando nestas hipóteses a extinção da punibilidade condicionada à efetiva 

reparação do dano ou demonstração de que todas as medidas para tanto foram empregadas pelo 

infrator, a ser constatado por perito (técnico). 

 
fundamentais). Ainda que tais argumentos não convençam, bastaria uma simples analogia favor rei do art. 28-A, 

§ 2º, CPP, para se resolver o conflito entre ANPP e suspensão condicional do processo. Ora, se a transação penal 

tem preferência sobre o ANPP, a mesma ideia parece aplicável à suspensão condicional do processo nas potenciais 

hipóteses de sua concorrência com o ANPP. Contudo, como já referido, trata-se de ideia de prevalência, não de 

vedação. A transação e a suspensão devem ser oferecidas com prevalência em relação ao ANPP, mas isso não 

significa que, no caso de restarem infrutíferas, ao imputado não se posso ofertar um ANPP.” Cf. SCALCON, 

Raquel Lima e FERREIRA, André, op. cit., no prelo. 
199 I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 
200 Apesar de não concordarmos com a posição, está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que o 

descumprimento da transação penal justifica a retomada do processo penal, conforme dispõe a Súmula Vinculante 

nº 35: “A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material 

e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a 

continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”. O nosso 

argumento é que o cumprimento do acordo cível não é requisito prévio para a transação penal. 
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 Por outro lado, a reparação do dano prevista no termo de compromisso pode estar 

atrelada a obrigações de natureza objetiva e propter rem, não sendo lícito transportar para a 

esfera penal os mesmos critérios de responsabilização. Em outras palavras, ausente conduta, 

nexo de causalidade e culpa do infrator em relação ao dano pelo qual veio a ser investigado ou 

processado, não pode o Ministério Público condicionar sua reparação como requisito para 

transação penal, suspensão condicional do processo ou ANPP. 

 

4.3 Efeitos sobre escolha e dosimetria da pena 

 

Como vimos no capítulo II, a celebração do termo de compromisso ambiental é um pós-

fato desvinculado do crime, motivo pelo qual em nossa avaliação não poderia afetar elementos 

da estrutura do delito, como a tipicidade (objetiva e subjetiva), antijuridicidade e culpabilidade.  

Contudo, a celebração do termo de compromisso ambiental da LACP, LINDB e CFlo, 

com o cumprimento da cláusula de reparação, constitui causa que influencia na escolha e na 

dosimetria da pena, como aponta com acerto – neste último ponto – a jurisprudência do STJ. 

Mas de que modo se dá essa influência? 

Para avaliarmos como se dão estes efeitos, é preciso recordar as etapas de fixação da 

pena. Segundo os incisos do art. 59 do CP, a fixação da pena ocorre nas seguintes etapas: (i) 

inicialmente se fixa qual das penas cominadas em abstrato deverá ser aplicada ao caso concreto; 

(ii) depois, a quantidade da pena aplicável ao caso concreto; (iii) na sequência, o regime inicial 

de cumprimento da pena e, por fim, (iv) a substituição da pena privativa aplicada por outra 

espécie, se cabível. 

A segunda etapa (item ii – quantificação da pena), por sua vez, é dividida em três fases, 

como previsto no art. 68 do CP201. Na primeira fase, inicialmente, o Juiz deve fixar a pena base, 

com fundamento nos parâmetros do art. 59 do CP (culpabilidade do agente, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências e comportamento da 

vítima). Em seguida, aplicará as agravantes e atenuantes previstas nos arts. 61 a 66 do Código 

Penal. Ao final, aplicará as causas de aumento e diminuição da pena, previstas na parte geral e 

especial do CP. 

Entendemos que a influência da celebração do compromisso e reparação do dano pode 

se dar tanto na primeira etapa (fixação da qualidade da pena – item i) e em dois momentos da 

quantificação da pena (item ii). Comecemos pela definição da espécie de pena aplicada para, 

 
201 “Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão 

consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.” 
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depois, avaliarmos a quantidade de pena aplicada, no caso, as atenuantes da segunda fase da 

dosimetria da pena, previstas no art. 14 da Lei 9.605/1998 e art. 65 do CP; e a causa de 

diminuição da pena do art. 16 do CP. 

 

4.3.1 Celebração de acordos administrativos e eleição da espécie de pena aplicada (art. 59, I, 

do CP) 

  

Em geral, o estudo da aplicação da pena é abordado a partir do ponto de dosimetria da 

pena, seguindo o modelo trifásico previsto no art. 68 do CP. Contudo, o código estabelece que, 

antes de se fixar a quantidade da pena, é preciso se fixar qual a espécie de pena a ser aplicada. 

 A falta de cuidado nesta análise ocorre, possivelmente, em função do caráter 

“carcerocêntrico”202 da legislação penal, em que a pena privativa de liberdade (reclusão ou 

detenção) é fixada como necessária e em geral cumulada com multa na esmagadora maioria 

dos crimes. Nesta situação, o Poder Judiciário não tem espaço para fixar qual a espécie de pena 

será aplicada, pois o legislador tornou obrigatória a imposição da pena privativa de liberdade 

(cumulada ou não com multa)203.  

 Contudo, em diversas hipóteses a legislação prevê a pena privativa de liberdade de 

maneira alternada com outras sanções, como a pena de multa. Isso ocorre com frequência na 

Lei de Crimes Ambientais204. Nesse sentido, a pena de multa é ou pode ser alternativa à pena 

privativa de liberdade nos seguintes crimes da Lei 9.605/1998: arts. 33, 34, 38, 38-A, 39, 42, 

 
202 O termo é usado por Salo de Carvalho para apontar a centralidade que a pena privativa de liberdade possui no 

ordenamento penal brasileiro. O autor, em obra monográfica sobre o assunto, aponta duas conclusões: “a primeira, 

de ordem normativa, as penas restritivas são substitutivas e não verdadeiramente alternativas à prisão; segunda, de 

ordem empírica, as penas restritivas configuram-se como aditivos e não alternativas ao encarceramento. Tais 

conclusões parciais sustentam a hipótese de que o sistema de penas no ordenamento jurídico-penal brasileiro, 

apesar das inovações realizadas na Reforma de 1984 e da ampliação das penas restritivas fomentada pela Lei n. 

9.714/98, mantém-se centrado em uma lógica carcerocêntrica, ou seja, toda a instrumentalidade dogmática de 

determinação e de execução da pena no Brasil é regida a partir da pena de prisão, motivo pelo qual são constantes 

as dificuldades de superação da perspectiva punitivista” (negrito no original). Cf. Penas e medidas de segurança 

no direito penal brasileiro. 3ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2020, p. 345. 
203 É importante não descuidar da diferente entre eleição da pena com sua substituição por pena diversa. Os 

poderes-deveres do Judiciário, na grande maioria dos crimes, não estão ligados à escolha do tipo originário de 

pena, mas apenas à substituição da pena privativa de liberdade por pena de natureza diversa, por meio da operação 

prevista no art. 44 do CP. 
204 A previsão de penas alternativas em abstrato é também sentida no Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das 

Contravenções Penais), em que diversas contravenções são sancionadas com prisão simples ou multa, como as 

contravenções dos arts. 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 28, parágrafo único, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 

62, 63, 64, 65, 67 e 70. O mesmo é visto no art. 7º da 8.137/1990, que trata das hipóteses de crime contra as 

relações de consumo; no art. 28 da Lei 11.343/2006, que trata do porte de drogas; no art. 155, §2º, do CP, que trata 

do crime de furto privilegiado, dentre outros exemplos na legislação esparsa em que as condutas são punidas 

alternativamente com multa, segundo a expressão “reclusão/detenção ou multa”. 
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49, 49, parágrafo único, e 60. Na hipótese de previsão de multa alternativa, deverá o Juiz 

observar o art. 59, I, do CP, como bem aponta Salo de Carvalho205: 

 

Possível dizer, inclusive, que são esporádicos os tipos penais que preveem penas 

alternadas – prisão ou multa; prisão ou restrição de direitos; restrição de direitos ou 

multa. Mas é exatamente nestes casos que o art. 59, I, do Código Penal tem 

aplicabilidade, isto é, quando coexistem duas ou mais modalidades distintas de pena 

deve o julgador eleger, motivadamente, uma delas. 

  

A decisão de eleição da pena, por sua vez, como qualquer outra, deverá ser devidamente 

motivada, a teor do art. 93, IX206, da CR/88 e art. 315, §2º207, do CPP. Entendemos que, neste 

momento, a celebração de um acordo administrativo deve ser avaliada pelo Poder Judiciário 

para eleição da pena originária aplicada ao infrator. Interessante observar que o STJ, na 

constelação de casos analisados, não toca neste importante aspecto da fixação da pena na 

hipótese de crimes ambientais. Veja-se que parte dos julgados, por exemplo, tratou dos crimes 

do art. 38 e 38-A. nada obstante, a Corte não aponta que a celebração do acordo administrativo 

possa trazer qualquer efeito na eleição da pena aplicável. 

 Com efeito, havendo pena alternativa de multa à pena privativa de liberdade (detenção 

ou reclusão), haverá evidente maior gravame ao réu na fixação da pena privativa de liberdade, 

muito mais invasiva e aflitiva. Nesse sentido, Salo de Carvalho bem esclarece ao tratar da 

aplicação de multa isolada na hipótese de furto privilegiado, do art. 155, §2º, do CP208: 

 

Em razão de a multa constituir-se como a resposta penal menos aflitiva, ingressa na 

esfera de direitos do condenado, ou seja, se as condições objetivas de substituição 

estiverem presentes (condenado primário e objeto de pequeno valor), o réu tem o direito 

de ser condenado à multa. A hipótese de não substituição apenas é admissível se o juiz 

justificar convincentemente (princípio da motivação) as razões da adequação, no caso 

concreto, da pena privativa de liberdade. 

 
205 Op. Cit., pág. 348. 
206 “IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 

sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação”; 
207 “§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 

que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa 

ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 

incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar 

todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - 

limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem 

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento 

ou a superação do entendimento.”  
208 Op. Cit., pág. 349. 
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 Neste cenário, uma maior restrição ao direito de liberdade deve ser devidamente 

fundamentada pelo Poder Judiciário: tendo sido celebrado acordo administrativo, deve o Juiz 

inserir este elemento na avaliação e motivação da eleição da pena, declinando as razões pelas 

quais – nada obstante o infrator ter se comprometido a remediar sua conduta perante o 

Ministério Público ou a Administração Pública, com reparação do dano e realização de outras 

obrigações diversas – ainda assim mais seria adequado, necessário e proporcional a fixação da 

pena privativa de liberdade nos casos de crimes em que ela é alternativa à pena de multa.  

 Além disso, o raciocínio também decorre da aplicação favor rei da forma de cálculo da 

pena base (art. 59 do CP – primeira fase de dosimetria da pena). Existe consenso de que a pena 

base – nos crimes em que a prisão for a pena necessária prevista - deve iniciar a partir do mínimo 

legal estipulado em abstrato para o crime, sofrendo acréscimos na medida em que houver 

circunstâncias judiciais negativas em desfavor do réu209. 

 Se quando a legislação prevê a pena de prisão como pena única (ou cumulada com 

multa) deve o intérprete partir do menos grave para o mais grave, com mais razão deve o 

intérprete proceder desta forma quando há possibilidade de eleição do tipo de pena: deve-se 

partir da pena menos grave para a mais grave, conforme as circunstâncias judiciais do caso. 

 Portanto, em nossa avaliação, a celebração dos acordos penais influi não apenas na fase 

de dosimetria da pena, como sustenta o STJ, mas também na primeira fase da sua fixação – qual 

seja, a eleição da pena – nos casos em que a pena privativa de liberdade é prevista de forma 

alternada com a pena de multa. 

 

4.3.2 Reparação do dano na fase de dosimetria da pena 
 

Superada a fase de eleição da pena, o Juiz deverá, como vimos, passar à fase de 

quantificação da pena, seguindo as três fases dispostas no art. 68 do CP: fixação da pena base, 

a partir dos critérios do art. 59 do CP; aplicação de agravantes ou atenuantes, previstas nos arts. 

65 e 66 do CP, e, por fim, aplicação de causas de aumento ou diminuição, previstas na legislação 

de forma esparsa. 

Nesse contexto, a reparação do dano é elemento estruturante da política de proteção ao 

meio ambiente, como amplamente visto em sua análise principiológica e os acordos 

 
209 Vide, nesse sentido, Salo de Carvalho, op. Cit., pág. 419. Na jurisprudência do STF, conferir o HC 72.842-

1/MG, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, j. 18.12.1995: “Diante de vida pregressa irreprovável, o juiz deve, 

tanto quanto possível e quase sempre o será, fixar a pena-base no mínimo previsto para o tipo, contribuindo, com 

isso, para a desejável ressocialização do condenado” 
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administrativo que trazem esta cláusula específica impactarão na dosimetria da pena, seja na 

segunda fase, seja na terceira fase, como passaremos a ver. 

 

4.3.2.1 Reparação do dano como atenuante na 2ª fase de aplicação da pena (art. 14 da Lei 

9.605/1998 e 65 do CP) 

 

Na esfera penal, a reparação do dano foi expressa no art. 14 da Lei 9.605/1998 como 

causa de atenuação da pena. O dispositivo prevê: 

 

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: 

[...] 

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou 

limitação significativa da degradação ambiental causada; 

 

Vale recordar que, ainda que não houvesse um dispositivo como o art. 14 na Lei 

9.605/1998, incidem aos crimes ambientais as causas de atenuação gerais do art. 65 do CP, por 

força do art. 79 da Lei 9.605/1998210.  

A doutrina aponta no art. 65 do Código Penal a existência de circunstâncias atenuantes 

da pena concomitantes ao crime e posteriores a ele. As circunstâncias atenuantes concomitantes 

ao crime dizem respeito à culpabilidade do agente e são as dispostas no inciso I (idade), II 

(desconhecimento da lei), III-a (crime cometido por relevante valor social ou moral), III-c 

(crime cometido por coação resistível, em cumprimento a ordem de superior hierárquico ou sob 

violenta emoção, provocada pela vítima) e III-e (crime cometido sob influência de multidão em 

tumulto). Estas circunstâncias mitigam a culpabilidade do agente. As posteriores ao crime 

trazem considerações de política-crime, não ligadas à culpabilidade do agente, e são as previstas 

no inciso I (maior de 70 anos na data da sentença), III-b (logo após o crime, medidas voluntárias 

e eficientes para evitá-lo ou minorar suas consequências), III-b (reparação do dano antes da 

sentença), III-d (confissão espontânea)211. Estas circunstâncias mitigam a necessidade da pena. 

Assim, até o momento da sentença, caso o infrator tenha celebrado o ajuste de conduta 

e efetivamente repare o dano ou empregue esforços nesse sentido, limitando sua extensão, deve 

ser reconhecida a circunstância atenuante da pena. Importante destacar que, na segunda fase da 

dosimetria da pena, o resultado obtido pelo aplicador da pena não pode ultrapassar os limites 

 
210 “Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo 

Penal.” 
211 Cf. DE-LORENZI, Felipe da Costa. Atenuante inominada e circunstâncias relevantes posteriores ao crime: 

critérios para a sua aplicação. Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre, Vol. 18, n. 75, 2019, págs. 127-157, 

pág. 142. 
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mínimo e máximo previstos em abstrato para o crime212. Assim, caso a celebração e 

cumprimento do termo de compromisso ambiental seja a única hipótese de atenuante no caso 

concreto e não existam outras agravantes para a compensação, ela terá pouca utilidade prática. 

A legislação não dispõe o quantum a ser reduzido, mas o STF fixou como padrão 

amplamente repetido o valor de ⅙ (um sexto) da pena base, isto é, aquela fixada após a 

consideração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para cada atenuante ou agravante, 

para baixo ou para cima, respectivamente213. 

 

4.3.2.2 Reparação do dano como causa de diminuição na 3ª fase de aplicação da pena (art. 

16 do CP) 

 

O art. 16 do CP, por sua vez, incide na terceira fase da dosimetria da pena. Ele é 

aplicado, novamente, de forma supletiva aos crimes da Lei 9.605/1998, por força do art. 79 

deste diploma. Diferentemente da atenuante do art. 14 da Lei 9.605/1998, o art. 16 trata da 

hipótese em que o infrator repara o dano até o recebimento da denúncia, e não até a prolação 

da sentença214. Por isso mesmo, a redução da pena é de um a dois terços, e não de apenas um 

sexto.  Além disso, considerando que na terceira fase de dosimetria da pena o aplicador não 

está adstrito aos limites mínimo e máximo da pena, tendo em vista a obrigatoriedade de 

aplicação das causas de aumento ou diminuição, é possível a fixação de pena abaixo no mínimo 

legal215, o que não ocorre com as atenuantes da 2ª fase de aplicação da pena.  

 
212 O entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula n.º 231: “A incidência da 

circunstâncias atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Contudo, em nosso 

entendimento, não há justificativa para não se autorizar a redução, pois o art. 65 prevê que as circunstâncias ali 

elencadas “sempre” atenuam a pena. Ou seja, o legislador obriga que o fator atenuante seja aplicado. A 

desconsideração da atenuante nestes casos acaba por violar o princípio da individualização da pena, pois trata de 

forma igual quem repara o dano ambiental, daquele que não o faz. Nesse sentido, confira-se o posicionamento de 

Cézar Roberto Bitencourt: “Já há algum tempo revisamos nosso entendimento, acompanhando a melhor orientação 

doutrinária (e parte da jurisprudência), voltada para os postulados fundamentais do Estado Democrático de Direito, 

que não transige com responsabilidade objetiva e tampouco com interpretações analógicas in malam partem; 

assim, acompanhamos o entendimento que sustenta a possibilidade de as circunstâncias atenuantes poderem trazer 

a pena aplicada para aquém do mínimo legal, especialmente quando, in concreto, existam causas de aumento” 

(Tratado de Direito Penal. Volume 1: parte geral. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 638). 
213 Confira-se, nesse sentido, o Informativo STF n.º 687, em que foram expostos os votos no que toca à dosimetria 

da pena dos réus da Ap 470/MG, j. 5 a 9.11.2012, bem como NUCCI, Guilherme. O princípio constitucional da 

individualização da pena e sua aplicação concreta pelo STF no caso mensalão. Revista dos Tribunais, vol. 933, 

2013, págs. 221 - 249. 
214 “Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, 

até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois 

terços.” 
215 Como aponta Guilherme Nucci “A causa de diminuição é uma circunstância importante, aos olhos do legislador, 

enxertada, como regra, no parágrafo de um tipo penal com o objetivo de reduzir a pena nos patamares indicados 

em lei. O montante da diminuição, que é obrigatória, pode ser fixo ou variável, como acontece com as causas de 

aumento. Deve-se lembrar que, por ser obrigatória, caso a pena esteja estabelecida no mínimo legal, conforme a 

faixa escolhida pelo juiz, reduz-se ainda mais, rompendo o piso”. “Os fatores distintivos na aplicação da pena e 
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A doutrina aponta que os critérios para determinação da fração a reduzir são a celeridade 

e voluntariedade: quanto mais rápida e inquestionável, maior a redução; quanto mais lenta e 

duvidosa, menor a redução216. Entendemos, contudo, que o segundo critério deve ser afastado, 

pois tendo sido realizada a reparação do dano por ato voluntário, não há espaço para se duvidar 

da voluntariedade do agente. Para o nosso objeto de estudo, sendo a celebração do compromisso 

ambiental um ato evidentemente voluntário (pois consensual), fica atendido ao requisito do “ato 

voluntário do agente” previsto no art. 16 do CP. 

Um fator importante desta hipótese de causa de diminuição é seu caráter objetivo. A 

reparação do dano - voluntária - comunica aos demais acusados, por força da interpretação a 

contrario sensu do art. 30 do CP217. Assim, caso a pessoa jurídica celebre o termo de 

compromisso ambiental, seus efeitos aproveitam à pessoa física que eventualmente for acusada 

na esfera penal.  

Apesar de se defender de maneira geral que a reparação do dano deve ocorrer até o 

recebimento da denúncia, entendemos que diante de crimes ambientais de resultado a 

interpretação deve ser diversa218. Para os crimes ambientais, não se pode exigir para aplicação 

do art. 16 do CP a reparação até o momento do recebimento da denúncia. Como visto, o dano 

ambiental é complexo e normalmente tem um tempo próprio de maturação. Exemplificando: 

um infrator responsável pela derrubada irregular de mata ciliar (APP), ainda que replante as 

mudas logo após o fato, poderá ter que aguardar anos até que a vegetação se recomponha ao 

status quo ante, porque a regeneração depende das características desta vegetação e seu entorno. 

Outro exemplo: caso a conduta tenha relação com a pesca irregular e o infrator promova o 

repovoamento com as espécies de peixes próprias do local, ainda sim os animais levarão todo 

o tempo do ciclo reprodutivo para restabelecimento das condições anteriores219. 

A própria Lei 9.605/1998 reconhece essa especificidade da reparação do dano ambiental 

ao dispor sobre a possibilidade de prorrogação do período de prova da suspensão condicional 

do processo para que se aguarde a completa reparação do dano ambiental (art. 28). A lei vai 

além e prevê até mesmo a possibilidade de extinção da pena sem a efetiva reparação do dano, 

 
seus critérios práticos”, in Revista dos Tribunais, vol. 1007, 2019, pág. 261-262. 
216 Cléber Masson, Código Penal Comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2014, pág. 369. 
217 Vide, nesse sentido, do STJ: REsp 1.187.976/SP, j. 07.11.2013. 
218 Nesse sentido é o Roteiro de Atuação “Dosimetria da Pena” do MPF, elaborado pela 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão em 2016, pág. 95. 
219 Como bem aponta Carolina Medeiros Bahia, o dano ambiental tem natureza complexa, pois: (i) muitas vezes é 

incerto, disto decorrendo a importância do princípio da precaução; (ii) causa efeitos em cadeia, em função da 

interdependência entre os elementos e processos biológicos integrados; (iii) muitas vezes é irreversível, sendo 

impossível o completo retorno ao status quo ante. Cf “A responsabilidade civil em matéria ambiental”, in FARIAS, 

Talden; TRENNEPOHL, Terence. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, pág. 491. 
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desde que o infrator demonstre que empregou os meios necessários para tanto, o que demonstra 

que a lei não descuida que o processo de regeneração do meio ambiente não está integralmente 

na esfera de controle humana. As categorias pensadas para outras situações, em especial o art. 

16 do CP que é aplicável a toda espécie de crime, precisa ser repensada à luz das especificidades 

do direito penal ambiental.  

Portanto, entendemos que basta que o agente comprove que iniciou medidas 

consistentes para reparação do dano antes do oferecimento da denúncia e que demonstre que o 

dano levará tempo excessivo para ser regenerado para que faça jus à redução do art. 16 do CP. 

Além disso, mesmo nos tipos de acordo em que não há previsão de cláusula de reparação 

do dano, como ocorre nos acordos da Lei 6.938/1981 e Lei 9.605/1998, a celebração do 

compromisso ambiental gera efeitos na dosimetria da pena220. Entendemos que a celebração do 

termo de compromisso ambiental nestas situações também deve funcionar como causa de 

diminuição genérica (art. 16 do CP), se as obrigações do ajuste tiverem sido cumpridas até o 

oferecimento de denúncia; ou como atenuante do art. 65, III, caso tenham sido cumpridas até a 

data da sentença. Aqui neste caso, tendo em vista que não há dano ecológico a reparar, 

entendemos que o acusado deve demonstrar o efetivo cumprimento das obrigações até a 

denúncia, pois seu atendimento está em sua esfera de controle, o que não ocorre com a reparação 

integral do dano ambiental. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que o acordo 

administrativo é celebrado com vistas a regularizar alguma pendência administrativa, como 

renovação de licença, autorização etc. 

Por fim, deve-se lembrar do art. 12 da Lei 9.605/1998, que prevê a possibilidade de que 

a prestação pecuniária fixada contra o acusado em sentença seja compensada com a indenização 

cível a que ele foi obrigado a arcar221. Assim, caso o particular tenha celebrado algum dos 

acordos em que há previsão de cláusula de reparação de dano (como os acordos da LACP, 

LINDB e CFlo), eventual valor a pagar de prestação pecuniária fixada em sentença deverá ser 

descontado da reparação civil, o que é mais uma interligação entre os sistemas penal e civil que 

havíamos apontado no capítulo 1. 

Portanto, concluímos que, no eixo da dosimetria da pena, os acordos administrativo da 

LACP, LINDB e CFlo podem influenciar na dosimetria da pena da seguinte forma: (i) caso o 

 
220 Vale lembrar que também os acordos da LACP e LINDB podem não prever obrigação de reparar o dano no 

caso concreto, caso estejamos diante de um crime de mera conduta, como o funcionamento de estabelecimento 

potencialmente poluidor sem licença (art. 60 da Lei 9.605/1998). 
221 “Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada 

com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e 

sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for 

condenado o infrator.” 
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dano tenha sido reparado até sentença, configurará atenuante a ser aplicada na 2ª fase de 

dosimetria da pena; (ii) caso o dano tenha sido reparado até a denúncia ou caso o infrator tenha 

demonstrado que empregou todos os meios para tanto, mas o dano demorará tempo excessivo 

para sua regeneração, configurará causa de diminuição da pena, a ser aplicada na 3ª fase de 

dosimetria; (iii) os valores pagos a título de reparação do dano poderão ser compensados com 

prestação pecuniária fixada em sentença condenatória. 

 

4.4 Pautas de pesquisa para o futuro - efeitos das cláusulas sancionatórias e substitutivas 

de sanção e de cláusulas de adequar processos e estruturas 

 

O trabalho versou sobre os efeitos das cláusulas de reparação do dano das diversas 

modalidades de acordos administrativos. Contudo, a celebração de termos de ajuste de conduta 

deve suscitar a discussão de outros efeitos penais para além dos apontados neste trabalho. 

A primeira discussão é sobre a legitimidade da repressão criminal de atos cujo injusto 

material não ultrapassa a simples desobediência ao controle e supervisão administrativos. 

Imagine-se a hipótese já mencionada do particular que perde o prazo para renovar sua licença 

e é autuado pela autoridade ambiental. Ele celebra um termo de compromisso de conduta, pelo 

qual paga uma taxa pela emissão do documento e multa, não sendo obrigado a fazer qualquer 

adequação de processos e estruturas. Nessa situação, parece-nos que realmente não há conteúdo 

material de injusto penal. Contudo, a discussão toca apenas lateralmente o tema da dissertação, 

na medida em que o acordo administrativo não é requisito para que ela se dê (o particular 

poderia simplesmente ter se adequado e aceitado a multa ou se insurgido contra ela). O tema, 

de toda forma, dialoga e deve ser discutido paralelamente no caso concreto a respeito dos efeitos 

do termo de compromisso ambiental na esfera penal222. 

A segunda discussão é a investigação de critérios materiais que distingam a sanção 

administrativa da penal. O tema fica em evidência quando comparamos as sanções impostas à 

pessoa jurídica. A Lei 9.605/1998 prevê, dentre outras, a multa223, aplicada à pessoa jurídica de 

maneira originária, e não como substituição a uma pena privativa de liberdade, e as medidas de 

suspensão ou interdição do estabelecimento poluidor224. A multa penal e a sanção sobre o 

 
222 Remetemos o leitor para discussão travada no Capítulo II, item 2 e notas de rodapé 80 e 81 da presente 

dissertação. 
223 A multa penal é prevista no art. 21 da Lei 9.605/1998: “Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou 

alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: I - multa”. A multa administrativa, 

no art. 3º, IX, do Decreto 6.514/2008: “Art. 3o  As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: 

II - multa simples”.  
224 A interdição do estabelecimento é prevista como medida restritiva de direitos na Lei 9.605/1998: “Art. 22. As 

penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: I - suspensão parcial ou total de atividades; II - interdição 
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funcionamento do estabelecimento, no contexto dos crimes ambientais, guardam enorme 

semelhança com as medidas congêneres administrativas: ambas podem decorrer do mesmo fato 

e são respostas da mesma natureza e intensidade a um injusto. Nesta situação, nos parece que a 

identidade entre as sanções é de enorme relevância, havendo diferenças no que toca à fórmula 

de seu cálculo (no que se refere à multa) apenas, do que decorre a possibilidade de estarmos de 

fato diante de uma situação de bis in idem225 e injustificada dupla incidência do direito penal e 

administrativo sancionador sobre os mesmos fatos. 

Lembremos que tanto a Corte IDH, intérprete internacional do Pacto de São José da 

Costa Rica, quanto o Comitê de Direitos Humanos da ONU, intérprete do Pacto de Direitos 

Civis e Políticos, ambos diplomas com caráter vinculante no Brasil, já se debruçaram sobre o 

problema do bis in idem226. O primeiro, no caso Loayza Tamayo v. Peru, estabeleceu alguns 

critérios a partir da Convenção Interamericana para se concluir pelo bis in idem das sanções 

aplicadas para a vítima daquele caso. O segundo, na Observação Geral n.º 32/2007, desenvolveu 

critérios materiais para definição de sanção penal227. Seria preciso investigar se a multa penal 

aplicada à pessoa jurídica por infração ao meio ambiente não traria o mesmo conteúdo de 

injusto, características e, portanto, se não estaríamos diante de uma violação da cláusula do bis 

in idem disposta expressamente em tais tratados de direitos humanos.  

 
temporária de estabelecimento, obra ou atividade”. O aspecto utilitário da pena é revelado pelo §1º, que prevê que 

“a suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou 

regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente”. A medida é prevista administrativamente no Decreto 

6.514/2008 em seu art. 3o: “As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: IX - suspensão 

parcial ou total das atividades”. Novamente se nota o caráter utilitário da norma, semelhante à pena restritiva de 

direitos penal, quando o decreto disciplina no art. 110 que a suspensão tem por objetivo: “[...] impedir a 

continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.” 
225 No que toca aos crimes ambientais, destacamos a mesma proposta de debate feita por KASSADA, Daiane 

Ayumi; CARVALHO, Erika Mendes de. Responsabilidade das pessoas jurídicas em infrações ambientais em face 

do princípio do ne bis in idem: uma abordagem político criminal. Revista de Criminologias e Políticas Criminais, 

vol. 3, n. 2, 2017, págs. 49-67. As autoras ponderam que: “Quando se defende a possibilidade da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica cumulada com a responsabilidade administrativa – sempre que não houver diferença 

quanto ao fundamento da dupla punição/persecução penal - simplesmente para reforçar o caráter simbólico da 

primeira ante a suposta insuficiência do poder administrativo sancionador do Estado, há um inequívoco reforço da 

expansão punitiva e da expressão simbólica da punição penal. É uma opção político-criminal claramente oposta a 

um minimalismo punitivo e que chancela, ainda que indiretamente, o bis in idem”. As autoras apontam que o 

Decreto 6.514/2008, que disciplinou as infrações administrativas, simplesmente replicou os crimes da Lei 

9.605/1998, inexistindo “seleção das condutas mais graves pelo Direito Penal”, o que demonstraria que o 

fundamento das sanções é idêntico. Vide págs. 61 e 62. Em sentido contrário, defendendo a possibilidade de 

cumulação de sanções, cf. GOMES, Magno Federici; KHADDOUR, Fernando Marques. Cumulação sancionatória 

da Lei 9.605/1998 e do Decreto Federal 6.514/08 em face do instituto do “bis in idem”. Anais... Competências 

ambientais e segurança jurídica. Belo Horizonte: Escola Superior de Direito Dom Helder, 2016. Disponível em: 

<http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/t5ssa9m9/7c90cfib>. Acesso em: 4 set. 2020. Não é nossa posição, mas 

a título de informação estes autores defendem que a cumulação é possível em razão de: (i) as sanções supostamente 

terem finalidades diversas; (ii) previsão do §3º do art. 225 da CR/88; (iii) necessidade de tutela do meio ambiente 

por todos os meios possíveis. 
226 A respeito do caráter vinculante da interpretação internacionalista dos tratados, remetemos o leitor para a 

discussão feita por nós no item 3.1.c, na página 29. 
227 Cap. I, item 2.2.a), supra. 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/t5ssa9m9/7c90cfib
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No que toca à celebração dos termos de compromisso, vimos que os de natureza 

substitutiva trazem em seu âmbito medidas executadas em substituição à multa, como ocorre 

nos acordos da Lei 6.938/1981 e Lei 9.605/1998. A depender da investigação, poderíamos 

concluir, por exemplo, que eventual multa penal deveria ser afastada (sem prejuízo da 

imposição de outros tipos de pena da Lei 9.605/1998) na hipótese de o infrator já ter realizado 

execução de obras e serviços de interesse ambiental como forma de mitigação da multa 

administrativa. 

A terceira discussão é a respeito dos efeitos de cláusulas de adequar processos e 

estruturas. Imagine-se a hipótese aventada de que uma indústria celebra um acordo 

administrativo com a Administração Pública para regular a sua licença de operação, 

comprometendo-se a realizar adequações em sua estrutura de produção (instalação de filtros de 

ar e mecanismos de controle de segurança dos níveis de emissão de poluentes). O cumprimento 

de um acordo desta natureza normalmente leva meses, senão anos. Contudo, a partir do 

momento em que o acordo é assinado, nos parece que não há que se falar que a operação da 

empresa seja ilícita até o integral cumprimento do acordo e, portanto, que incidiria o crime do 

art. 60 da Lei 9.605/1998 durante este período. Com efeito, a autoridade ambiental está ciente 

do problema, ele já foi endereçado de forma consensual e a atividade seguiu com aval do 

regulador – condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações. Nessa situação, nos 

parece que o crime do art. 60 da Lei 9.605/1998 perduraria até o momento da celebração do 

acordo penal apenas, desde que o acordo seja integralmente cumprido. Não há, porém, 

desenvolvimento teórico a respeito desse assunto que permita se testar essa hipótese na 

doutrina. 

 O desenvolvimento de tais investigações, contudo, ficarão para um trabalho futuro. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÕES DOS CASOS 

 

A. Caso: Devido a uma falha de operação, a estação elevatória de uma concessionária de 

esgoto extravasa e causa derramamento de grande quantidade de efluente in natura em 

um curso de água adjacente à sua operação, causando mortandade de peixes. O 

Ministério Público instaura inquérito civil, assim como procedimento investigatório 

criminal. O termo de ajuste de conduta é celebrado pela empresa no âmbito do inquérito 

civil, que paga vultosa multa e se compromete a reparar o dano ambiental in natura. 

Meses após, a empresa e seus os diretores são denunciados por crime de poluição do 

art. 54 da Lei 9.605/98.  

Proposta de solução: O acordo celebrado no âmbito do inquérito civil produzirá os 

seguintes efeitos na esfera penal: (i) preencherá o requisito prévio da composição civil 

de danos para celebração de transação penal; (ii) caso já tenha sido cumprido ou se 

demonstre que todos os esforços foram empregados nesse sentido e não seja cabível 

transação penal, atenderá ao requisito da reparação do dano para fins de suspensão 

condicional do processo ou ANPP; (iii) em caso de condenação, caso já tenha sido 

cumprido ou se demonstre que todos os esforços foram empregados nesse sentido antes 

da denúncia, deverá ser aplicado o fator de redução do art. 16 CP na 3ª fase da dosimetria 

da pena; (iv) em caso de condenação, a prestação pecuniária poderá ser imputada no 

pagamento da reparação civil, como prevê o art. 12 da Lei 9.605/1998. Por ser fator 

objetivo e haver responsabilidade solidária na esfera civil pela reparação do dano, o 

acordo e reparação (cumprimento do acordo) comunicam a todos os acusados, como 

preveem o art. 30 do CP e art. 283 do CC/02. 

B. Caso: João adquire imóvel rural de José com áreas de APP (vegetação marginal a um 

córrego) degradada pela construção, em 2007, de uma servidão de passagem que 

beneficia o imóvel encravado de Maria. Visando a regularizar o imóvel para exploração 

econômica, João o inscreve no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adere ao PRA do 

estado local, assumindo a obrigação de reparar a área de APP. Posteriormente, antes de 

concluir a reparação do dano, a propriedade recebe a visita da polícia militar ambiental, 

que comunica à Autoridade Policial a conduta de impedir a regeneração de vegetação 

ambiental pela instalação da servidão de passagem, sendo instaurado inquérito policial. 

É oferecida denúncia em face de João, José e Maria. Como condição para celebração de 

ANPP, o Ministério Público exige o integral cumprimento do PRA, que havia sido 
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prorrogado na esfera administrativa. 

Proposta de solução: Em relação a José e Maria, a adesão ao PRA suspende a 

punibilidade dos crimes dos arts. 38, 39 e 48 da Lei 9.605/1998, por força dos arts. 30 

do CP e 283 do CC/02 c.c. art. 60 do CFlo. Seu integral cumprimento extinguirá a 

punibilidade de tais crimes. Em relação a outros eventuais crimes, a adesão ao PRA 

preencherá o requisito prévio da composição civil de danos para transação penal e o da 

reparação do dano, quando cumprido ou demonstrados os esforços, para a suspensão 

condicional e ANPP. Ainda em relação a outros eventuais crimes, gerará efeitos sobre 

a dosimetria da pena e compensação da prestação pecuniária eventualmente fixada em 

sentença, nos moldes do CASO A. Em relação a João, os termos do PRA demonstrarão 

que assumiu obrigação de natureza propter rem e que não há nexo de causalidade entre 

sua conduta e o dano. 

C. Caso: Paulo é proprietário de imóvel rural recém invadido por posseiros e determina a 

retirada imediata, com os meios necessários e proporcionais, dos invasores. Ao 

desocupar a área e avisar a polícia, Paulo nota que os posseiros haviam derrubado parte 

de um bosque e instalado captação de água em açude. Determina então a retirada da 

tubulação do açude, que passa pelo mesmo bosque, o que é realizado sem cuidado e 

causa a derrubada de mais espécimes nativos do bosque. Paulo então é autuado pela 

autoridade ambiental, convocada por notícia da polícia, celebrando termo de ajuste de 

conduta para reparar os danos causados pelos posseiros e pelos seus funcionários ao 

imóvel. 

Proposta de solução: O termo de compromisso de conduta celebrado por Paulo 

abrangerá os danos causados por ele diretamente e terceiros. O Ministério Público, ao 

propor transação penal, não poderá imputar a Paulo a reparação para fins penais do dano 

causado pelos invasores, em função da pessoalidade da responsabilidade criminal. 

Eventual descumprimento das obrigações de restauração do bosque e açude deverão ser 

resolvidas exclusivamente na esfera cível e não terão repercussão na esfera criminal, 

que deve ser restrita aos danos causados na remoção da tubulação que passava pelo 

bosque. 
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6 CONCLUSÕES  
 

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento, ao menos desde 2007, por ocasião do 

julgamento do RHC 21.469/SP, de que a celebração do termo de compromisso ambiental não 

gera efeitos penais na tipicidade da conduta, somente na eventual dosimetria de pena, com base 

no argumento da “independência das instâncias”. 

2. As únicas exceções são crimes ambientais de pesca de pequena monta, cometidos por 

pescadores artesanais ou amadores. Mesmo assim, a celebração do termo de ajuste de conduta 

vem como “reforço” ao argumento da insignificância da conduta, sendo que este último 

argumento é capaz, por si só, de determinar o arquivamento da ação penal. 

3. Com exceção da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (HC 187.043/MG e REsp 

1.294.980/MG), os outros Ministros da Corte Superior não declinam nos acórdãos qual a 

espécie e órgão público responsável pela celebração do termo de ajuste de conduta, o que revela 

uma falta de precisão da Corte na indicação de qual espécie de termo de compromisso de 

conduta está a se tratar, nada obstante suas diferentes naturezas, cláusulas e efeitos. 

4. A Corte ainda trata de forma indiferente se o acordo foi celebrado e está em cumprimento; 

se foi celebrado e descumprido; ou se foi celebrado e cumprido, nada obstante as importantes 

consequências dessa aferição, como a possibilidade de celebração de acordos penais no 

processo penal e as diferentes regras de responsabilização por dano ambiental na esfera cível 

ambiental (responsabilidade objetiva, integral e propter rem), que não dialogam com a 

responsabilidade penal. 

5. Além disso, o argumento da independência das instâncias tem graves inconsistências em 

função: (i) da existência de disposições expressas em tratados internacionais ratificados e 

promulgados como norma interna no ordenamento jurídico brasileiro (Pacto de Direitos Civis 

e Políticos da ONU e Pacto de São José da Costa Rica) vedando o bis in idem; (ii) a existência 

de órgãos responsáveis pela interpretação internacionalista destes tratados que indicam a 

necessidade de revisitarmos a ideia de separação absoluta entre instâncias, como o Comitê de 

Direitos Humanos (Observação Geral 32/2007) e Corte IDH (Caso Loayza Tamayo v. Peru e 

Almonacid Arellano e outro v. Chile); (iii) a existência de normas infraconstitucionais internas 

que demonstram a comunicação de instâncias; e (iv) experiências do direito comparado 

(Espanha e Peru), que desenvolveram regras para acomodação do bis in idem entre as esferas 

administrativa e penal, tendo como pano de fundo a ideia de se afastar a possibilidade de “reação 
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estatal excessiva” ao mesmo fato. 

6. Por outro lado, viu-se uma tendência nas propostas alternativas dos autores estudados no 

capítulo II de oferecerem soluções ad hoc para o problema que move o trabalho, o que deve ser 

afastado pela falta de segurança jurídica e rompimento da isonomia. Além disso, os autores 

estudados neste trabalho incorreram no mesmo erro que o Superior Tribunal de Justiça ao tratar 

os termos de compromisso ambiental de forma “monolítica”, vale dizer, sem se atentar para 

suas diferentes espécies, obrigações e efeitos. 

7. Nesse sentido, o argumento de que a celebração do termo de compromisso teria efeitos sobre 

o elemento subjetivo ou objetivo do tipo, acrescenta muito pouco na análise do preenchimento 

do elemento subjetivo, pois se trata de um pós-fato que também pode denotar arrependimento 

posterior ou simplesmente não ser prova de coisa alguma de relevo para aferição da tipicidade 

e não acrescenta nada na aferição do tipo objetivo do crime. 

8. O argumento de que a celebração do compromisso afetaria a punibilidade ou antijuridicidade 

do crime ambiental esbarra no art. 225, §3º, da CR/88, que prevê um mandamento de 

criminalização pelo qual as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente – 

independentemente da reparação do dano – sujeitarão os infratores a sanções penais e 

administrativas. Além disso, pela análise das características específicas dos benefícios 

despenalizadores aplicados aos crimes ambientais, nota-se a intenção do legislador 

infraconstitucional jamais foi extinguir a punibilidade de tais crimes pela reparação do dano. 

Quando o legislador quis fazer tal vinculação entre reparação do dano e extinção da 

punibilidade, ele o fez expressamente, como visto no art. 60, §2º, do CFlo. 

9. O argumento de que a celebração do termo de compromisso retiraria justa causa para ação 

penal trabalha com uma categoria do direito processual penal que diz respeito ao atendimento 

de uma carga probatória no processo penal, o que não tem relação com o fato de, após ter 

ocorrido o crime ambiental, ter o agente regularizado sua conduta ou reparado o dano. 

10. O argumento da ultima ratio traz discussão que toca apenas lateralmente a celebração dos 

termos de compromisso ambiental, na medida em que a regularização poderia ter sido 

promovida ainda que sem o acordo, motivo pelo qual não a inserimos nas discussões do 

trabalho. Contudo, é uma discussão posta e necessária diante a regularização administrativa do 

infrator mediante acordos de natureza cível e que cumula com as discussões realizadas neste 

trabalho, na medida em que nos parece ilegítimo ao direito penal se ocupar de situações em que 
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materialmente estejamos diante de simples desobediência às prerrogativas de controle da 

administração pública. 

11. O argumento da conveniência e oportunidade da denúncia encontra problemas de matéria e 

de forma. De matéria, por ausência de uma fundamentação expressa na CR/88 e legislação 

infraconstitucional; de forma, pois, ainda que se argumente que seria sustentável, inexistem 

critérios gerais para sua aplicação. O argumento ainda ignora o já existente e regulado campo 

de relativização da obrigatoriedade da ação penal em matéria ambiental. 

12. Da análise das diferentes propostas dogmáticas de solução do problema, propusemos uma 

recolocação das premissas do debate, decompondo as obrigações típicas dos termos de ajuste 

de conduta para, na sequência, extrair de cada uma delas efeitos na esfera criminal. 

13. Nessa parte da investigação, apuramos a existência de dois grandes grupos de termos de 

compromisso ligados ao tema do trabalho: aqueles previstos na LACP e os previstos nas leis 

que regulam a atividade regulatória da Administração Pública ambiental. O termo de ajuste de 

conduta celebrado com os legitimados da Lei 7.347/1985 é aquele disposto em seu art. 5º, §6º. 

Os celebrados com a Administração Pública, por sua vez, são aquelas previstos pela Lei 

6.938/1981 e regulamentos; pela Lei 9.605/98 (art. 79-A); Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/42 - art. 26) e Lei 12.651/2012 (art. 59 e parágrafos). 

14. Para além do nomen iuris, se buscou a substância das obrigações que podiam ser assumidas 

pelas entidades fiscalizadas perante o Ministério Público e Administração Pública, sendo sido 

apuradas as seguintes: (i) obrigação de indenização (in natura ou in pecunia) de dano ambiental 

passado; (ii) obrigação de cessar a conduta ilegal; (iii) obrigações de adequação de processos 

ou estruturas, visando evitar a ocorrência de novos possíveis danos ambientais; (iv) multas 

sancionatórias; (v) obrigações de fazer convertidas a partir de multas; (vi) além disso, podem 

trazer efeitos ex lege sobre a punibilidade administrativa e penal. 

15. A celebração e cumprimento de compromisso ambiental do CFlo, com a reparação de danos 

ambientais em áreas de uso restrito, RL e APP, advindos de condutas ocorridas até 22 de julho 

de 2008, gera efeitos na esfera penal, extinguindo a punibilidade dos crimes do art. 38, 39 e 48 

da Lei 9.605/1998 e é uma condição objetiva que se comunica aos demais réus. 

16. A celebração de acordos administrativos que contenham cláusulas de reparação de dano, 

como os acordos da LACP, LINDB e do CFlo geram efeitos processuais e materiais penais.  
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17. Do ponto de vista processual, a celebração do acordo administrativo atende ao requisito de 

prévia composição do dano civil para fins de transação penal do art. 76 da Lei 9.099/1995. 

Além disso, a celebração é suficiente para atendimento do requisito, não sendo necessário o 

efetivo cumprimento do acordo, cujo descumprimento deverá ser objeto de demanda cível. 

Ademais, o Ministério Público não pode desconsiderar o acordo administrativo celebrado ao 

oferecer a transação penal, pois se trata de ato jurídico perfeito e celebrado por entidades 

responsáveis pela tutela do meio ambiente (como o próprio Ministério Público ou órgãos do 

SISNAMA). Eventual ilicitude ou insuficiente do acordo administrativo deverá ser objeto de 

ação própria, não podendo o Ministério Público deixar de oferecer a transação por discordar 

dos termos do acordo. 

18. A composição civil de danos no processo penal não pode abranger a responsabilidade pela 

reparação de danos não decorrentes da conduta comissiva ou omissiva, praticada com dolo ou 

culpa, do infrator, sob pena de se enxertar indevidamente regras de responsabilização objetiva, 

integral ou propter rem no processo penal e se diminuir o espaço de efetividade do instituto 

despenalizador. 

19. A celebração dos acordos administrativos também reverbera nos institutos da suspensão 

condicional do processo e ANPP. Para além das conclusões relacionadas à transação penal, 

soma-se a estes dois últimos institutos o seguinte: (i) a obrigação de reparação do dano é de 

meio, e não de resultado, devendo ser declarada a extinção da punibilidade caso o infrator 

demonstre que empregou os meios técnicos necessários para cumprimento da obrigação; (ii) a 

reparação do dano deve ser atestada por profissional técnico, tendo em vista a complexidade 

desta aferição.  

20. A celebração dos acordos administrativos ainda reverbera na eleição da pena nos crimes em 

que há possibilidade de fixação alternativa de multa. Nesta hipótese, prevista nos crimes dos 

arts. 33, 34, 38, 38-A, 39, 42, 49, 49, parágrafo único, e 60 da Lei 9.605/1998, a celebração do 

acordo administrativo deve ser lesada em consideração pelo Juiz para eleição da pena, devendo-

se partir da menos grave (multa) para a mais grave (prisão) somente na preponderância de 

motivos desfavoráveis ao réu. 

21. Além disso, a celebração dos acordos administrativos influencia na dosimetria da pena, caso 

fixada a pena de prisão. Primeiro, como causa atenuante da pena, reduzindo de ⅛ a ⅙ a pena 

na segunda fase da fixação da pena. Nesta modalidade, o infrator deverá ter efetuado a reparação 
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do dano até a sentença condenatória. Segundo, como causa de diminuição da pena na terceira 

fase da fixação da pena. Neste caso, a reparação do dano pode ocorrer após a denúncia, apesar 

da previsão legal em sentido contrário. Isto porque o dano ambiental é de difícil e demorada 

reparação, o que tornaria letra morta o dispositivo da lei. Assim, se o infrator demonstrar que 

até o recebimento da denúncia empregou esforços sérios para reparar o dano e demonstrar que 

sua regeneração demandará tempo excessivo, está atendido o requisito para redução da pena. 

22. A celebração do acordo administrativo ainda guardará relação com eventual prestação 

pecuniária fixada pelo Juiz criminal, na medida em que existe permissão para que o valor desta 

seja compensado no valor de reparação de danos previsto naquela (art. 12 da Lei 9.605/1998). 

23. As mesmas conclusões devem ser aplicadas caso se trate de crime que não causou dano 

ambiental, mas em que o infrator tenha celebrado acordo administrativo, como o acordo da 

LPNMA ou Lei 9.605/1998, com exceção da possibilidade de reparação do dano após a 

denúncia para fins de aplicação do art. 16 do CP. 
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