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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a estrutura do Estado e as competências dos Entes 

Federativos e dos Órgãos Públicos no que diz respeito ao Meio Ambiente, para maior conhecimento 

das atribuições e competências de cada uma delas. Posteriormente a análise da estrutura 

governamental no cuidado do Meio Ambiente, foi realizado o estudo da Nova Lei de Crimes 

Ambientais (Lei 9.605/98), especificamente tratando sobre os crimes imputados os servidores 

públicos contra a administração ambiental e suas penas. 

 

Palavras-Chave: Meio Ambiente, Crimes Ambientais, Lei 9.605/98. 

Tema Central: Direito 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the structure of government and the powers of Federated loved and Public 

Agencies with respect to the environment, to greater knowledge of the powers of each. Later analysis 

of the governmental structure in the care of the Environment, the study was conducted of New 

Environmental Crimes Law (Law 9.605/98), specifically addressing the crimes charged against public 

servants environmental stewardship and its feathers. 
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1. Introdução 

 

 O Meio Ambiente ecologicamente equilibrado integra o rol dos Direitos 

Humanos. Sendo o seu cuidado e proteção de suma importância para o 

desenvolvimento e a sadia qualidade de vida do ser humano.  
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 O desenvolvimento e o progresso da sociedade é algo constante, no entanto, 

deve-se agir com responsabilidade, buscando, sobretudo, a sustentabilidade 

daqueles bens que são indispensáveis ao homem, como o meio ambiente. Cabe 

fundamental ao Estado, regular o uso responsável deste bem público, dentre outras 

formas, por meio da elaboração de leis e na atuação dos seus servidores, coibindo 

as ações que venham a ser degradantes e prejudiciais. 

 Diante da complexidade da estrutura do Estado, se faz necessário a sua análise, 

para maior compreensão das obrigações e responsabilidades dos Entes Federativos 

e dos Três Poderes em suas atividades para o equilíbrio e proteção do meio 

ambiente. 

 Algumas vezes, os funcionários públicos no desempenho de suas atribuições, 

podem agir de forma a ferir os princípios da administração pública, desta forma, a 

Lei 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais estabeleceu os crimes e suas respectivas 

penas. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

 O presente estudo se desenvolveu através de levantamentos bibliográficos em 

artigos científicos, periódicos, livros, e em base de dados eletrônicos, Bireme, Scielo, 

e no acervo da biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva. A 

busca de informações ocorreu a partir da utilização das seguintes palavras – chave, 

de acordo com o tema proposto: Meio Ambiente, Crimes Ambientais, Lei 9.605/98.. 

Sendo realizada no mês de setembro de 2012, com análise e interpretações das 

informações coletadas.  

 

3. Resultados e Discussões 

 

 O Brasil conforme determina o art. 18 da Constituição Federal (CF) é uma 

República Federativa, possuindo três esferas de governo, a federal, estadual e a 

municipal. Para exercer as suas funções, o Estado organiza-se ainda, em três 

Poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, que operam através de seus órgãos. 



 

 Segundo Séguin 2002, para que possamos determinar qual o ente federativo 

responsável pela defesa ambiental é importante conhecer as atribuições e 

competências de cada uma delas. 

 A Constituição de 88 no que diz respeito às competências ambientais, conferiu a 

sua repartição, com poderes reservados para a União (arts. 21 e 22), poderes 

remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes indicativos aos Municípios 

(art. 30).  

 SÉGUIN, 2002, “A noção de competência não se relaciona apenas a faculdade 

de emitir normas jurídicas, abarca também diversas modalidades de poder, 

conferidas a uma entidade, órgão ou agente do poder público, para a realização de 

seus fins”.  

 O Art. 23 da CF, conferi a competência comum entre os Estados, Distrito Federal 

e Municípios na proteção ao meio ambiente e combate a poluição em qualquer de 

suas formas, a preservação das florestas, fauna e flora e o registro, 

acompanhamento, fiscalização e concessão de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

 Pelo Art. 24 a CF, ainda determina competir à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre as florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação, defesa do meio e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e 

controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico. 

 Diversas matérias que integram a competência privativa da União estão, 

concomitantemente, arroladas nas competências comum e concorrente dos diversos 

integrantes da Federação. Sendo a proteção do meio ambiente, o combate a 

poluição, a preservação de florestas, fauna e da flora e a exploração de recursos 

hídricos de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar 

e dos Municípios. (Antunes, 2002). 

 Esta competência comum é imposta pela constituição para que todos os entes 

federativos atuem em cooperação administrativa recíproca, com o intuito de 

resguardar os bens ambientais. 

 Segundo Antunes (2002), a competência concorrente implica a União 

estabelecer os parâmetros gerais a serem observados pelos demais integrantes da 



 

Federação. No Art. 23 existe uma atribuição de cooperação administrativa entre os 

diversos entes federativos.  

 O Art. 24 não trata o meio ambiente como bem unitário, mas ao contrário, 

subdivide em diversos setores que estão tutelados por normas estaduais. Desta 

forma, cabe ao Estado legislar concorrentemente sobre: florestas, caça, pesca, 

proteção do meio ambiente, controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, 

cultural, artístico, turístico e paisagístico; responsabilidade por dano ao meio 

ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 

 Observando-se as normas gerais federais, o Estado poderá estabelecer as suas 

próprias normas de tutela ambiental, criando sistemas estaduais de proteção ao 

meio ambiente. (Antunes 2002).  

 A competência legislativa em matéria ambiental dos Municípios, conforme 

vislumbra o art. 30 da Carta Magna, resume-se a assuntos de interesse local; 

suplementar a legislação federal e estadual no que couber; promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

estadual (ANTUNES, 2002). 

 As populações e autoridades locais são os que mais possuem condições de 

conhecer os problemas ambientais em suas localidades, sendo a sua atuação 

extremamente importante para implementação de ações que melhores atendam as 

suas necessidades. 

 Segundo Antunes é através dos Municípios que se pode implementar o princípio 

ecológico de agir localmente, pensar globalmente. 

 Na proteção ambiental cada um dos Poderes desempenha um papel importante. 

Ao Executivo estão conferidas as tarefas de licenciamento e controle das atividades 

utilizadoras de recursos ambientais. Ao legislativo compete a elaboração de leis, a 

fixação dos orçamentos das agências ambientais e controle das atividades 

desempenhadas pelo Executivo. Ao judiciário está reservada, ainda, a importante 

missão de ser instrumento pelo qual a sociedade poderá contestar as medidas 

adotadas pelo Executivo e legislativo, que eventualmente, prejudiquem a qualidade 

ambiental. (Antunes, 2002). 



 

 O Ministério Público (MP) também exerce relevante papel na defesa do meio 

ambiente, sendo sua tarefa a fiscalização dos atos e procedimentos dos Poderes 

Públicos e diante das ilegalidades, acioná-los judicialmente.  

 Através da Lei 6.938 de 1981 se regulamentou o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), que é composto pelos órgãos e entidades de todas as 

esferas de governo e pelas fundações instituídas pelo Poder Público. Sendo estes 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, cuja finalidade é 

estabelecer uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da 

Federação, visando a assegurar mecanismos capazes de, eficientemente, 

implementar a Política Nacional do Meio Ambiente.  Antunes 2002. 

 

 Os órgãos que compõem o SISNAMA são: 

 

a) Órgão Superior: o Conselho de Governo; 

b) Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA; 

c) Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente; 

d) Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA; 

e) Órgãos Setoriais: órgãos da Administração federal, direta, indireta ou 

fundacional voltadas para a proteção ambiental ou disciplinamento de 

atividades utilizadoras de recursos ambientais; 

f) Órgãos Seccionais: órgãos ou entidades estaduais responsáveis por 

programas ambientais ou pela fiscalização de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais. 

g) Órgãos Locais: as entidades municipais responsáveis por programas 

ambientais ou responsáveis pela fiscalização de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais 

 

 Órgão Superior – Conselho de Governo, este órgão tem a finalidade de 

assessorar diretamente o Presidente da República na formulação da Política 

Nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos naturais. 



 

 O Art. 6º, inciso II, da Lei 6938/81, estabeleceu a finalidade do CONAMA, que é 

a de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes e políticas 

governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito 

de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Estes padrões e 

normas serão observados pelos Estados e Munícipios. 

 O Órgão Central é composto pelo Ministério do Meio Ambiente, cuja finalidade é 

planejar, coordenar, supervisionar e controlar ações relativas ao Meio Ambiente, 

formular e executar como órgão federal, a política Nacional e as diretrizes 

governamentais fixadas para o Meio Ambiente, e implementar os acordos 

internacionais na área ambiental 

 O Órgão Executor é atribuído ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, cuja finalidade é formular, coordenar, 

executar e fazer a Política Nacional do Meio Ambiente, a preservação e 

conservação, o uso racional dos recursos naturais e a fiscalização e controle, bem 

como o fomento dos recursos naturais renováveis (SÉGUIN, 2002). 

 Órgãos Seccionais são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 

execução de programas e projetos de controle e fiscalização das atividades 

suscetíveis de degradação ao Meio Ambiente 

 Os Órgãos locais são os órgãos municipais responsáveis pelo controle e 

fiscalização das atividades ambientais dessas respectivas áreas.  

 As secretarias municipais ambientais esbarram na questão de que os problemas 

ambientais desconhecem fronteiras políticas. Como na ocorre na esfera da proteção 

aos recursos hídricos, para que os problemas sejam resolvidos, é necessário se 

fazer um trabalho conjunto de munícipios que se integram para um trabalho comum 

(SÉGUIN, 2002). 

 O Estado está organizado com a finalidade de assegurar a vida em sociedade, 

prestando os serviços básicos, como saúde, educação e justiça. Mesmo 

possibilitando liberdade para as atividades individuais, a atuação do Estado visa, 

sobretudo, resguardar o Bem-Comum, pelo qual os interesses da coletividade se 

sobrepõem aos individuais. Consequentemente desta diferenciação, surgem os dois 

segmentos do Direito o Público e o Privado. 



 

 Segundo ANTUNES, 2002, no Direito Público está compreendido as 

manifestações da autoridade, do poder, bem como as relações entre o Estado e o 

indivíduo, já no Direito Privado, encontram-se as exteriorizações de vontade 

individual. O Direito Ambiental encontra-se como um dos ramos do Direito Público, 

tendo em vista o meio ambiente ser um bem de uso comum do povo e direito de 

todos. 

  Para SÉGUIN, 2002, o Poder Público administra a coisa pública e também 

influencia, através da legislação restritiva e de suas políticas públicas, o destino dos 

bens privados.  

 O Poder Público intervêm nas atividades econômicas que podem resultar 

intervenções no meio ambiente. Como comprovação de que estas atividades estão 

sendo fiscalizadas expedirá documentos, como os alvarás, licenças e autorizações 

que asseguram o exercício legal da atividade e eventualmente aplicará sanções, 

conforme a lesão produzida, por meio de multas, interdições, demolição, dentre 

outras. 

 No cumprimento e fiscalização das normas jurídicas, dentre elas as que se 

referem ao Meio Ambiente, deverá a Administração Pública observar aos princípios 

como os da legalidade e impessoalidade, sendo isto, uma garantia para a 

sociedade. 

 Com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, ou Lei da Natureza, Lei Nº 9.605 

de 13 de fevereiro de 1998, a sociedade brasileira, os órgãos ambientais e o 

Ministério Público passaram a contar com um mecanismo para punição aos 

infratores do meio ambiente. Ela reordenou a legislação ambiental brasileira no que 

se refere às infrações e punições, sendo uma de suas maiores inovações apontar 

que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras ou co-autoras da infração.  

 Tanto o IBAMA quanto os órgãos estaduais de meio ambiente atuam na 

fiscalização e na concessão de licença ambiental antes da instalação de qualquer 

empreendimento ou atividade que possa vir a poluí-lo ou degradá-lo. Atua 

principalmente, no licenciamento de grandes projetos de infraestrutura que envolva 

impactos em mais de um estado e nas atividades do setor de petróleo e gás da 

plataforma continental, sendo os estados responsáveis pelos licenciamentos de 

menor porte. 



 

 De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, eles são classificados em seis tipos 

diferentes: 

 • Crimes contra a fauna: agressões cometidas contra animais silvestres, nativos 

ou em rota migratória. 

 • Crimes contra a flora: destruir ou danificar floresta de preservação permanente 

mesmo que em formação, ou utilizá-la em desacordo com as normas de proteção. 

 • Poluição e outros crimes ambientais: a poluição que provoque ou possa 

provocar danos a saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa 

da flora. 

 • Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural: construção em 

áreas de preservação ou no seu entorno, sem autorização ou em desacordo com a 

autorização concedida. 

 • Crimes contra a administração ambiental: afirmação falsa ou enganosa, 

sonegação ou omissão de informações e dados técnico-científicos em processos de 

licenciamento ou autorização ambiental. 

 • Infrações administrativas: ações ou omissão que viole regras jurídicas de uso, 

gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 

 A gestão ambiental ocorre através de atos da Administração Pública e de seus 

agentes, vindo a Lei 9.605/98 dispor sobre os crimes e punições para os 

Funcionários Públicos que em sua atuação venham agir de forma ilegal, cometendo 

crimes contra a Administração Ambiental. 

  Segundo o Art. 66 da lei serão considerados crime fazer o funcionário afirmação 

falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-

científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Sendo 

a pena para tal conduta a de reclusão, de um a três anos, e multa.    

 O Art. 67 estabelece como crime conceder o funcionário público licença, 

autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as 

atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder 

Público, sendo a pena a de detenção, de um a três anos, e multa.  Se o crime é 

culposo, a pena será de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.    

 Segundo ainda o Art. 68 da lei, deixar aquele que tiver o dever legal ou 

contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, será 



 

considerado crime com pena de detenção, de um a três anos, e multa.  Sendo o 

crime culposo, a pena será de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.    

  Será também considerado crime obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do 

Poder Público no trato de questões ambientais, com pena de detenção, de um a três 

anos, e multa, Art. 69. 

  A indisponibilidade das normas públicas é elemento de garantia das relações 

jurídicas e da segurança jurídica da proteção da confiança do cidadão, pois as 

questões ambientais envolvem também interesses econômicos que, quando 

contrariados, geram até litígios internacionais. A legalidade administrativa contém 

em si o interesse público e a moralidade (SÉGUIN, 2002). 

 A lei que regula os Crimes Contra Administração Ambiental visa impedir que o 

funcionário público no exercício de sua função, venha beneficiar ou perseguir, tendo 

em vista, sua atividade ser a de atingir precipuamente o bem comum. E caso, venha 

infringi-la deverá o mesmo, garantido o devido processo legal, ser responsabilizado 

e punido com as penas previstas em lei. 

 

4. Considerações Finais 

 

 A Lei nº 9.605/98 representou uma conquista para a sociedade brasileira, 

principalmente pela acolhida explícita da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas e pela criminalização de diversas condutas lesivas ao meio ambiente 

anteriormente não tipificadas por nosso ordenamento jurídico.  

 Ter o legislador que preocupar-se em sancionar leis que venham impor penas 

rígidas, para aqueles que compõem a própria estrutura administrativa do Poder 

Público é algo muitas vezes inaceitável. Em hipótese alguma, deveriam agir de 

forma ilegal e contrária aos princípios da administração, mas selar pelo cumprimento 

das normas jurídicas de ordem ambiental, que buscam o desenvolvimento 

sustentável de nossa sociedade. 

 Mais do que os avanços representados pela lei, o Brasil carece ainda de 

mecanismos de fiscalização e apuração dos crimes, possuindo um conjunto de leis 

ambientais consideradas excelentes, mas que nem sempre são adequadamente 

aplicadas, por inexistirem recursos e capacidades técnicas para executar a lei 

plenamente em todas as unidades federativas. 
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