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O mapa legal da tutela do ambiente
l. O debate jmídico sobre a tutela do ambiente tem, durante as últimas
tres décadas, sofrido as vicissitude das matérias importantes que, nao tendo
um valor pmamente conjuntural, sao apesar disso influenciadas pela natureza volúvel do discmso político-jurídico institucional.
Na década de setenta, o discurso ambiental correspondia para o poder
político, em grande medida, a urna heran<;a das concep<;oes político-filosóficas dos movimentos contestatários dos anos sessenta. Merecen, por isso, pouca aten<;ao, até que nos anos oitenta se verificou que, nos Estados democráticos, a opiniáo pública era vulnerável aos problemas da polui~iio marítima visível e ainsegurarn;a gerada pelos acidentes nucleares. Estes factos ttansformaram as concep<;oes básicas da defesa de valores ecológicos e da qualidade de
vida em arma política e, por essa via, o discurso oficial absorveu algumas
linhas de for<;a das políticas propostas pelos movimentos ambientalístas. As
formula~oes jurídicas dos anos oitenta orientararn-se por princípios muito
*O presente texto- constitui urna versa.o desenvolvida do trabalho publicado na Revista Penal {Hue-l·
va), nº 4, pp, 169 a 173 ..4-grade<;>:o
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diversos, como o príncípio do crescimento sustentávcl, a aceitacao (algo irresponsável, em mínha opiniao) do príncípio poluidor-pagador (como se o dano
no ambiente pudesse ser objecto de um direito a poluir ou de uma simples
prestacao patrimonial) até intervencóes, porventura mais consequentes, por
vía do Direito de Mera Ordenacao Social (veja-se, por exemplo, em Portugal a
Leí de Bases do Ambiente: Lei nº ll/87, de 7 de Abril). Os anos noventa
conduziram ao reconhecimento da importancia central do ambiente, como
valor em si e como valor instrumental para a tutela do cidadao 1, tendo condu·
zido em Portugal as primeiras experiencias de crín1inalizacao dos comporta·
mentas agressivos para o ambiente'.
2. 'Na verdade, em Portugal as primeiras íncrimina<;6es autónomas destinadas a tutelar o ambiente · até aí área de interven<;ao privilegiada do Direito
Administrativo e do Direito de Mera Ordenac;ao Social - fornm criadas pela
reforma penal de 1995, que alterou o Código Penal de 1982. No Título IV,
"Crimes contra a vida em sociedade", Capítulo llI, "Crímes de perigo comum",
surgem diversas incrimina<;óes directa ou indirectamente assocíadas a pro·
tec<;áo do ambiente e da qualidade de vida. Exemplos do primeiro caso encontram-se nos crimes de "danos contra a natureza" (art. 278º) e de "polnic;ao"
(arts 279° e 280°); hipóteses de tutela indirecta, anteriores a 1995, sao por
exemplo os crimes de ",incéndios, explos6es e outras condutas especialmente
perigosas" (art. 272º) e factos coma mesma estrutura mas reportados aliber·
tacao de energia nuclear (art. 273°).
3. O ambiente merece em Portugal uma tutela jurídica expressa ao nível
constitucional, através do art. 66° da Constituii;ao, que, no seu nº 1, afirma
que "todos tem direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamen· ·
te equilibrado e o dever de o defender", descrevendo depois o n°2 do preceito

•
1 Sobre a caracteliza<;ao co1istitucional do ambiente e da qualidade de vida no texto constitucional
portugues, concretamente no art 66° daConstitui¡;:3o, veja-se GOMES CANOTlLHO e Vital fl.:IOREIRA, Cons·
titult;iio da RepUblica Port1JguesaAnotada, 3ª edil;íio revista, Coimbra Editora, Co:Unbra, 1993, anot ao art
66°, pp. 346 e SS.
7
Elementos sobre a evolu\3.o pionelra do Direíto Internacional na matéria e sobre as Directivas comuni·
tfuias que visaram regular algumas actividades poh1entes en1 fm1<;ao das substánclas perígosas envoMdas,
encontram-se reunidos em Frederiro da COSTA PINTO, Direito Internacional e Poluf{Xio bfarittma, AAFDL,
Lisboa, 1988. Urna síntese da príncipal legisla;;:ao em matéria de ambiente publicada a partir da década de
oitenta, enr.ontra-se em Manuela Valadao e SilVE!RA, "RefiexOes sobre o crime de danos contra a nature:za
prt:\<isto no art 27Bº Introduzido no Códlgo Penal pela revisáo de 1995" In M1BIFORUM (org.), Anuário de
Direito do Ambiente, Arnbiforum, Lisboa, lWS, (pJ}), 369·387), pp, 369 a 371. Para urna visa.o completa dos
instrumentos legislativos vigentes em matéria de ambiente em Portugal, consulte-se a colectánca organizaw
da por Raquel CARVALHO, Leis Puntlamentafs do Direilo do Ambiente, 2ª edic;ao, UCT, Porto, 1999.

De-C-8(1999)

-~

.SENTIDO E LIMITES DA PROTEC(,:AO PENAL DO AMBIEN_TE_ _~llll

as incumbencias do Estado nesta matéria3. Trata·se de um conceito "estrutural, funcional e unitárío de ambiente'', que autoriza urna "compreensao estrutural-funcíonal de ambiente, poís os sistemas físicos, qlÚrrúcos e biológicos e
os factores econórrúcos, sociaís e culturaís, além de serem interactivos entre
si, produzem efeitos, directa ou indirectamente, sobre unidades existenciais
vivas e sobre a qualidade de vida do homem"'. O ambiente é, nesta concep<;iío,
simultaneamente um valor autónomo e um valor funcional, relativamente a
protecci'io das condicóes de existéncia de cada cidadi'io'.
4. A doutrina penal reporta a esta base constitucional a legitima<;ao material os crimes de danos contra a natureza (art. 278° do Código Penal} e poluicáo (arts 279° e 280° do Código Penal),
Os enquadramentos sao, no entanto, diversificados: numa das perspectivas, relacionam-se os crimes contra o ambiente com uma concepcáo personalista do bem jurídico' ou uma tutela mediata de interesses reportados as pes·
soas 7 , Nesta perspectiva o ambiente constituí um bemjurídico merecedor de
tutela penal na exacta medida em que, através da sua protecciio, se realiza
urna tutela indirecta de valores das pessoas (saúde, integridade física, vida,
bem estar, qualidade de vida). Noutro plano, a referéncia constitucional constituí a condicáo minm:ta, embora nao suficiente, para se entendido em sentido
an1plo (ísto é, abarcando o ambiente em sentido natural e o "ambiente constrlÚdo")', De acordo com outra orientacao, a tutela penal do ambiente é sujeita a valoraciio xcumulativos, concretamente, de necessidade de tutela, de releváncia ética dos comportamentos, de nao contradicao axiológica com outras
solw;oes do sistema, de amplo consenso sobre a dignidade punitiva e de real
-------········
3

Jorge MJRANDA, NA Constitui<;ao e o Direito ao Ambiente" inINA, 1994, pp. 363 e ss.

""GO:tvIES CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constitufr;iio da República Portuguesa, p. 347.

s GOJ\r1ES CANOTILHO e Vital MORE.IRA, Constitui9iio da República Portuguesa, p. 3478, designnm esta
concep<;f'lo como urna "teleologla antropocéntrica". Para urna anúlise do direito ao ambiente no contexto
dos direitos fundamentais e da tutela de interesses difusos, pode ver-se Augusto Sll.VA DIAS, A estrutura
dos direitos ao ambiente e a qualidade dos bens de constuno e a sua repercussáo na te<Jria do bem
jurídico e na das causas dejustifica<;iío, separata tlas Jornadas de Homenagem ao Professor Doutor Cavaleiro de Ferreira, FDUL, Lisboa, 1995, nomeadamente, pp. 182-188, onde, seguindo wna dasslficai:;íio de
Alexy, <:onsidera que o ro·tigo 66º contérn direitos subjectivos "prtma facie'\
G

Augusto SILVA DJAS, A e.strutura dos dtreitos ao an1bie.nte, pp. 189-198.

7 Teresa QUJNJ'ELA DEBRITO, "O Crlme de Poluii:;Uo: Algu:ns aspectos da Tutela Criminal tlo Ambiente
no Código Pt:nalde 1995" in Arnbiforum (org.), Anuário de Díreito do A1nbiente, Amhiforwn, Llsboa, 1995,
(pp. 331-367}, pp. 332-333, refere, a este propósito. que o art 66º da Constitui<;áo consagra um "antropocentrismo n10derado na tutela do ambiente",

~ Anabela Miranda RODRIGUE..), "A propósito do crime de polul¡;iío (art. 2795' do Código Penal" in
Direito éJustil:;a, vol. XII, l, 1998:, {pp. 103 a 143), pp. 104·106 e pp. 108 a 115.
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da criminaliza~ao, por compara<;ao com outras alternativas do sis-

temaº.
As diversas perspectivas nao se exduem verdadeiramente entre si, apenas acentuam aspectos diversos relevantes para o processo de legitíma<;ao
material dos crimes contra o ambiente. Por exemplo, é perfeítamente compatível sustentar urna concep<;ao personalista da tutela penal do ambiente (aceitando que a interven<;iio penal nestes casos se deve fazer em ordem a proteger
bens joridicos pessoais) e exigir, além disso, urna filtragem da legítimidade de
intervem;ao penal através de critéríos de subsidariedade refor<;ada. Nesta ordem de considera<;óes, o Direito Penal só deve intervir se as soluc;óes oferecidas pelos demais sectores do ordenamento jurídico se mostrarem insuficientes e qnando a própria interven<;iio penal se revelar adequada a tutelar os
interesses em cansa (ai-t. 18°, nº 2 da Constitni<;ao). Como se poderá ver ao
longo deste estodo, é dnvidoso que as solu<;oes que actualmente vigoram em
Portugal respeitem estes crivos de legitimac;ao funcional.
O bemjurídico "ambiente" é, ainda, caracterizado com um bem complexo
ou de síntese, onde se unificam parcelas significativas e autonomizáveis (qualidade do solo, do ar, da água, etc.)1°. Este aspecto é igualmente relevante para
decidir da intervem;:ao penal na matéria, país as exigéncía de subsidiariedade
devem ser ponderadas sectorialmente e no CDl\Íll1lto dos interesses merecedores de tutela jurídica. Estas diferentes formas de compreende_r a estrutura e
o conteúdo 'do ambiente enquanto bem jurídico merecedor de tutela adquirem ainda releváncía na análise dos diferentes tipos penais, estando na origem de diferentes perspectivas dassificatórias sobre as incriminat;óes vigentes na matéria.
S. O objectivo essencial deste estndo consiste em fazer um balan;;:o da
opiniao da doutrina portuguesa sobre a estrutura e os problemas suscitados
pelos crimes contra o ambiente criados em 1995. Para esse efeito, centrarei a
minha aten<;ao nos tipos penais que visam tutelar directamente parcelas do
ambiente: o crime de danos contra a natnreza (art. 278° do Código Penal) e os
crimes de pohii;;:ao (art. 279° e 280° do Código Penal). Terminarei este breve
estudo coma identifica<;ao de um conjunto de questóes apontadas pela dou-

•
1
Maria Fen1anda PALMA, "'Novas forntas dí! criminalidade: o probler:na do direito penal do ainbJente"
in Estudos Comemorattvos do 150º Aniversario do Tribunal da Boa· Hora. 11inistério da Justi<;a, Lisboa,
1995, (pp. 19!).211}, pp. 203 a 20S.

:u Teresa QUl:.'JTELA. DE BRITO, O Crime: de Polui<:áo, pp.333-334 ; Paulo de SOUSA J.iENDES, Vale a
pena o úireito Penal do Ambiente?, em curso de _publicar;:ao {AAFDL, lisboa), pp. 47 e ,;s,
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trina portuguesa que devem conduzir a uma séria reflexao sobre o sentido e
os limites de urna intervern;ao autónoma do Direito Penal na protec~ao dos
valores ambientais.

Il

O crime de danos contra a natureza (art. 278°)

6. Através da incrimina~ao contida no art. 278º do Código Penal visa·se
proteger as "componentes natnrais do ambiente" (fauna, flora, habitats natu·
rais e recursos do subsolo)n.
A estrutura dogmática da incrimina~ao prevista no art. 278º, nº 1, é bastante complexa''. O tipo de ilicito molda-se, em parte, sobre urna conduta
típica ("eliminar e¡¡emplares de fauna ou flora ou destruir hahitat natural ou
esgotar recursos do subsolo") a qual se adiciona, como um elemento positivo,
o desrespeito pelas disposil;oes legais ou regulamentares. O que sugere a sua
aproxímacao ao crime de desobediencia, cometido através de uma das condutas previstas, com uma previsao em branco (remissao para a violacao das dis·
posi<;óes legais ou regulamentares). Existe no entanto um elemento adicional
na descric;iío típica que náo permite esta leitura linear, já que se exige que as
condutas praticadas o sejam "de forma grave". Este elemento é depois descrito no nº 2 do mesmo artigo, por referencia aos efeitos nocivos das condutas
sobre a conservai;ao das espécies, a diminui<;ao importante da populacao de
fauna e flora protegida ou ao esgotamento ou impossibilidade de renovai;ao
dos recursos. Aparentemente este seria um resultado, is to é, uma consequéncia da aci;iío destacável desta no plano lógico e cronológico, de perígo ou de
dano (consoante o seu efeito no bemjurídico), que acrescería aconduta, trans·
formando a incríminac;ao num crime material: um críme de perígo concreto"
ou de dano, consoante a natureza da agressao ao bem jurídíco.
7. Esta nao é, contudo, a melhor caracteriza~lio para este últírno elemento que, em minha opiiillio, nlio pode ser descrito como um resultado típico, no
sentido dos artigos 1Oº e 13º do Código Penal, já que este por defini<;ao tem de
·····---------a
11

Manuela Val.adáo e SILllE!RA, Refle-xcies sobYe o crlme de danos contra a natureza, p. 375.

1" Muito crítioo relativamente á esta i:ncriminat;üo, Paulo de SOUSA MENDES, Vale a pena um Direito
Penal do Ambiente?, p. 47 e nota 60.

n Neste sentido, Manuela Valadao Sil.VERA, Reflex6es sobre o crime de danos contra a rwtureza, p. 378
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ser objecto da vontade do agente (arts 14°, 15º e 18º do Código Penal) e os
factos descritos no nº 2 do art. 2 78° sao difícilmente compatíveis com a im·
putaciío subjectiva por se encontrarem fora da esfera de dornínio do autor
(singular) do crime. Aquilo que nao se domina objectivamente nao se pode
evitar através de um acto de vontade e, por isso, náo pode ser considerado um
resultado que fundamenta o ilícito, no sentido dos artigas 14º, 15º e 18º do
Código Penal. Na verdade, "fazer desaparecer espécies" ou "contribuir decisi·
vamente" para que tal aconte<;a, dar lugar a "perdas importantes" na fauna e
flora selvagem ou "esgotar ou impedir a renova~ilo de um recurso do subsolo"
sao acontecimentos com um.a dimensao que, na generalidade dos casos, esca·
pa a esfera de dornínio do agente concreto. Em geral, a extensao deste dano só
é verificável a posteriori através de juizos de peritagem científica. Nao se
nega que em casos pontuais assim nao seja. Por exemplo, se a!guém mata o
último casal de urna espécie quase extinta terá algum controlo sobre a exten·
sao do dano ambiental. Apesar disso, o exemplo descrito elege um caso em
que a interven<;áo humana que se debate é tenninal em rela<;áo ao desaparecí·
mento da espécie. Na generalídade dos casos a dimensiio do dano ambiental
está fora do poder do destinatário da norma penal que é em regra, de acordo
como art. 11° do Código Penal, urna pessoa singular.
O facto de as consequencias nao dependerem da vontade do agente e
estarem mesmo fora da sua esfera de dominio, transforma estes elementos
do tipo de crime em condic6es objectivas de punibilídade, isto é, elementos
objectivos da descri<;ao típica que se relacionam com a condura do agente
mas estáo fora da sua esfera de domínio, nao sendo por isso objecto da impu·
taciio subjectiva. Confirma ai:nda esta leitura a circunstancia de o nº 3 do art.
278°, que prevé a imputa<;iio negligente do facto, associar a negligencia acon·
dura proibida e nao aos e.feítos graves da conduta.
As consequéncias dogmáticas deste enquadramento sao relevantes, pois
is so significa que esses elementos da descri<;ao típica deixam de estar sujeitos
ás regras da imputa<;ao dolosa (art. 14° do Código Penal) e negligente do facto
(art. 15° do Código Penal), nao !hes seudo igualmente aplicável o regime da
preterintencionalidade (art 18º) nemas solu<;6es legais do erro sobre elementos do tipo (art. 16º, nº 1)14,
Assim, em síntese, no art. 278°, nº l, preve-se um crime doloso de perigo,
com urna previsao parcialmente em branca (por remissao para a viola<;ao das
disposi<;6es legais ou regulamentares), ao qua! se adiciona urna condi<;ao ob·

·-···

14
Para: urna perspe.ctiva sobr~ o reg1me legal do érro, veja-sé José António VELOSO, F1ro em Direito
Penal, 2ª edi¡;ao, A.AFDL, Llsboa, 1999 e Teresa Pizarro BELEZA / Frederico de Lacerda da COSTA PINJO, O
regime Jega.l do erro e as nonnas penais em branca, Ahnedina, Coimbra, 1999, onde se encnntram rnais
rclerffictas sobre a matéria.
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jectiva de punibilidade ("de fonna grave", nos termos donº 2 do preceito).
Trata·se de urna forma específica de imputa<;ao do perigo, limitada por uma
e,xígencia adicional de natureza objectiva. A verífica<;ao da condí.;ao objectiva
de punibilidade (que tem de ser objectivamente imputada a ac<;ao do agente,
para se respeitar o principio da. responsabilidade pessoal em Direito Penal)
constituí urna comprovai;ao objectiva da perigosidade da conduta do agente e
refor<;a, por isso, as condi<;oes de merecimento penal do comportamento.

III

Os crimes de polui<;ao (arts 279º e 280º)
8. O ambiente é um bem jurídico complexo, síntese de parcelas autono·
mizáveis de que se compiíe. O art. 279° tutela algurna destas parcelas proibindo a sua contamina<;ao". O art. 280°, por seu torno, agrava os factos descritos
no artigo anterior sempre que os mesmos criem perigo para a vida ou para a
integridade física de outrem ou para bens patrimoníaís de grande valor. Tra·
ta-se, neste casos, de um crime pluti-ofensivo, onde se preveem condutas que
agridem bens jurídicos de diferente natureza.
O art. 279º pune a polui<;ao de águas, solos, ar e a poluit;:ao sonora quan·
do a mesma for "em medida inadmissível'', conceito que o nº 3 do preceito
concretiza com a remissao para as prescri<;6es e limita<;iíes das autoridades
competentes, em conformidade com dísposi<;6es legais ou regulamentares e
sob comina<;ao das penas previstas no preceito. O crime estrutura·se, assim,
combase numa conduta (poluir), urna norma penal em branco (remíssao para
os limítes contidos em disposü;oes legais e regulamentares e prescri<;6es de
autoridades competentes) e um acto de desobediencia em rela<;ao as autorida·
des competentes. O nº l do art. 279° constituí um críme doloso, punido com
pena de prisao até 3 anos ou pena de multa até 600 dias, e o nº 2 preve urna
pena de prisao até 1 ano ou pena de multa para o facto negligente. As agravantes do art. 280º prevéem urna pena de 1 a 8 anos para o facto doloso e até 5
anos se o resultado for imputável a título de negligencia
9. A doutrina portuguesa apresenta consideráveis divergencias quanto a
classificai;ao do crime do art. 279°, o que resulta em grande medida dos diferentes entendimentos do ambiente enquanto bemjutídico totelado e da com·
------------~~---··············~····

15 Teresa QUI.l\ITEL.\ DE BRITO, O crlme de polui\áo, p. 335.
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plexa estrutura do tipo 16 • Assim, já se considerou que estamos perante um
crime material de lesao", um crime de perigo abstracto-concreto 18 , um crime
de perigo concreto, um crime de perigo abstracto (na modalidade de "perigo
potencial") com nm resultado autónomo 19 e um crime de desobediencia qualificada, por implicar um dano para o ambiente'°.
10. As divergencias descritas constituem um síntoma da complexidade
do tipo de crime e permitem antever as enormes dificuldades na aplica;;ao
prática do preceito. Na verdade, urna norma penal que se estrutura combase
num conceito dificil de definir ("poluír"), que contém remissoes para instrumentos administrativos, que carece de ser objecto de uma injun;;ao especifica das autoridades administrativas para originar a desobediencia exigida,
para além de pressupor as exigencias gerais de imputa;;áo objectiva e subjectiva, difícilmente resiste as vicíssitudes processuais, a dialéctica processual, as dúvidas sobre a sua constitucionalidade e a incidencia do princípio
in dubio pro reo. Por is so, a doutrina tem-se esfor~ado por apresentar alternativas dogmáticas, que vao desde a compreensáo do art. 279º como um
mero tipo de referencia para futuras decisoes do legislador em sede de ilícitos penais sectoriais 21 , até novas propostas de incrimina~óes estruturadas
de fonna diferente".

IV

As dúvidas sobre a eficácia da tutela penal do ambiente

11. As incdmina~óes descritas nao tem merecido grande aplauso da doutrina portuguesa que, de uma forma genérica, se pronuncia críticamente quanto
a dificuldade de concretiza~ao judicial de vários conceitos integrados nos tirn Para urna análise crítica das vár:ias alternaüvas com que se podf'.m estruturar os crirnes contra o
ambiente, veja-se Maria Fernanda PALlvlA, Novas fom1as de crirrtinalidade, pp. 208-210.
17 SOUfO J.10URA, O crime de polui9J.o. A propósito do art 279 11 do Projecto de Reforma do Código
Penal, in IU.íP, nu SO, 1992, (pp. 15-38), p. 34. Critico des.te: entendimento, Paulo de SOUSA MENDES, Vale a
pena urn Direito Penal do Ambiente?, pp. 59-60.
111

Teresa QUINTFl.A DE BRITO, O crime de pohHriia, p. 340.

M

PauJo de SOUSA }.tENDES, \/ale a pena urn Dire.lto Penal do Ambiente?, pp. 64-0$,

ro Anabela Miranda RODRlGUES, A propósito do crime de poluip!io, pp. 123-128.
11

Teresa QUfl\iTELA DE BRITO, O crime de poluif;iio, p. 344.

n Paulo de 50USA MEl'.¡1)ES, Vale a pena um _Dfreito Pénal do Ambiente?, pp. 103 e ss.
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pos de ilícito e lhes aponta urna perversa e nefasta vocao;i'ío simbólica dentro
do sistema penal 23 •
Repare-se ainda que um crime como o de danos contra a narureza (art.
278º), em cuja tipicidade constam elementos que escapam á experiéncia comum dos diversos sujeitos processuais e que só podem ser integrados por
juízos científicos especializados, cria riscos graves para o sistema penal: por
um lado, pode tornar-se um preceito inaplicável pela dificuldade de compreensao e aplicaci'ío das cláusulas que fogem a experiencia comum, por
outro lado, pode colocar nas maos de entidades estranhas ao processo judicial a comprova('ao directa da tipicidade da conduta. Esta crítica pode ser
minimizada afirmando-se que se trata, no fundo, de um risco inerente a
aceitac;ao da perícia como meio de prova tendencialmente subtraído a livre
aprecia('ao do tribunal (cfr. art. 163° do Código de Processo Penal). Mas as
duas questóes sao distintas, porque no problema refe1ido nao está em causa
a simples prova de certos factos através de um juízo de pericia, mas sim a
comprova.;ao directa de elementos constitutivos de um tipo de crime a partir da pericia.
A dependéncia ("acessoriedade") destes tipos penais de outros ramos do
Direito, como o Díreito Administrativo, tem suscitado igualmente objec<;oes.
Assim, afirma-se que esta técnica cria o risco de ser a Administrac;ao a concretizar autonomamente o alargamento da intervenc;iío penal, em detrimento do
Parlamento, bem como o facto de os tipos penais serem, tal como estao confi·
gurados, demasiado abertos, prevendo a mesma pena abstracta para condutas concretamente muito diferentes"- As reservas sao justificadas e pode aín~
da acrescentar-se o risco de, a través da criai;ao de cláusulas de accssoriedade
administrativa nas normas penais, se ciiar um cruzamento de sistemas de
garantía (legalídade administrativa e legalidade criminal) que dificultam a ob·
tem;ao de soluc;5es processualmente eficazes".
A excessiva dependencia do Direito administrativo cria ainda possíveis
!acunas de puníbilidade, pois quem nao possu:ir de todo as licem;as adminis·
trativas necessárias nao fica sujeito aos límites daí decorrentes. Estes comportamentos seriam assim absolutamente atípicos, país a incrimina<;ao en-------------.
n Incisivo, Paulo de SOUSA ML"IDES, Vale a pena um Dircito Penal do An1biente?, pp. 19 i:: ss, pp. 65 e ss.
24

Maria Fernanda PALMA, Novas fonnas de criminalidade-, pp. 210 e. 211.

25
Sobre esta preorupai;i'ío, da cónstnwáo legislativa serprocessualmente eficaz, veja-se COSTA PINTO,
Direito Proc€'.ssual Penal (Curso semestral), AAFDL, 1998, pp, 20 e ss. Sobre os graus de dependéncla das
normas penais e da acessoriedade admlnistratlva, veja-se CUESTA ARZAl>'IENDl, "Cuestiones dogmáticas
retartvas al delito de contaminación ambiental" in Revfsla Penal (Húelva). nº 4 (pp. 30-41), pp. 37 e ss.
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contra-se estruturada combase na sujei~ao dos seus destinatários ao licenciamento administrativo26 •
Finalmente, subsiste a interroga<;áo de saber se a "acessoriedade administrativa" nao criará lacunas de punibilidade por falta de congruencia entre os
diferentes pressupostos do tipo: repare-se que os destinatários das normas
penais sao neste caso pessoas singulares (art. 11º do Código Penal), enquanto
os destinatários dos actos administrativos que integram a norma penal em
branco (e cuja violaGáo condiciona a típicídade penal) sao, na generalidade
dos casos, pessoas colectivas (poís sáo estas que beneficiam dos lícencíamentos administrativos)''. A antinomia que se ídentificou pode votar ao fracasso
as incrímina<;óes criadas.
12. A par dessas críticas, subsiste a interrogai;ao específica sobre a necessidade e a adequa<;ao da intervern;ao penal, nomeadamente em termos de saber se o Dtreito de mera ordena<;iío so<.ial nao oferecerá urna resposta mais
eficaz e satisfatória nestas matérias". Um entendímento consistente do principio da subsidariedade da interven,áo penal (art. 18°, nº 2 da Constitui<;áo)
deveria conduzír a um processo legislativo que privílegiasse as solui;óes administrativas e de Dtreito de mera ordena<;ao social, reservando a ínterven<;ao
penal para solu,oes notoriamente subsídiárias. Tenho as maíores dúvidas que,
em matéria ambiental, o processo de cria<;iio dos crímes previstos nos artigas
278°, 279° e 280º do Código Penal baja respeitado a lógica e as valorai;óes
decorrentes do principio da interven<;iio núnima29, em especial quando se verifica que, devido a todos os condicionamentos descritos, a criminaliza<;ao
dos comportamentos lesivos do ambiente nao surge como um sistema idóneo
a proteger o ambiente.
Estas dú\1das sáo refori;adas pela evidente complexídade dos tipos penais em causa e pelo próprio regime geral do Direito Penal que nao favorece
solw;óes dissuasoras em funGao da qualidade dos agentes envolvidos. Na verdade, enquanto a responsabilidade das pessoas colectivas é regra geral em
sede do Direíto de mera ordenai;ao social (cfr. art. 7° do Decreto·Lei nº 433/

·-····---- - - - lll Paulo de SOUSA MENDES, Vale a pena um Direira Penal do A1nbiente?, pp. 78·81 (quanto ao crllne do
art. 279°) e Teresa QJ.tintela de Brito, O crime de polul\'.<10, p. 334 (quanto ao crilne do art 278").

n Paulo de SOUSA JvtENDES, Vate a pena un1 Direito Penal do Ambiente?, pp. 12 e 88 e ss,
2ll

Assiln, f'.1aria Fernanda PALMA, l>lovas formas de crimfnaluiade, pp. 205 e 207-208.

~¡,Para urna concretizay11o dos comandos constitucionais contidos no art 18°, nº 2 da Constiluü;ao, a
luz dos crltetios de necessidade, adeq\1.a~áo e proporclonalidade, veja-se GOMES CANOTUJIO, Direito
Constitucional e Teoria da Constituipi_o, 3ª edlí;án, Abnedina, Coimbra, 1999, pp. 428 e ss.
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82, de 27 de Outubro) funciona como solrn;ao excepcional que exige leí ex·
pressa (e sani;iíes adequadas) no caso do Direíto Penal. Para além disso, o
Díreito de mera ordenai;ao social (tal como o Direíto Administrativo) encontra-se empill.camente mais próximo dos circuitos de actividade em causa. Pela existéncia de entidades que tém específicamente a seu cargo estas matérias
.a interven<;ao jurídica pode ser mais célere, mais consequente e maís especia·
)izada do que a interveni;ao das autoridades judiciárias em matéria pen.aPº.
13. A diversidade e complexidade de problemas que aqui sumariamente
se descreveram, autorizam que se formule urna interrogai;:ao final: nao será a
tutela penal do ambiente urna decisao legislativa precipitada? Talvez os critérios de necessidade, subsidiariedade e adequa<;ao da ínterven<;ao penal aconselhassem a urna reformula<;ao das condi<;oes de criminaliza<;áo destes comportamentos e, ern especial, a pondera<;ao alternativa dainterven<;ao directa e
eficiente do Direito de mera ordenar,ao social na rnatéria 31 • Esta hipótese é
tanto mais consistente quanto este ramo do Direito conhece como regra tanto
possibilidade de responsabilizar pessoas singulares como entes colectivos e,
por outro lado, possui urn elenco de sarn;óes acessórias que podem funcionar
de forma efectivamente dissuasora relativamente as grandes empresas poluidoras.
14. Na verdade, ao slogan muito divulgado na década de oitenta "todos
somos responsáveis pela polui<;ao do meio ambiente", cuja efeito real náo foi
o de responsabilizar alguém mas sim o de ilibar de responsabilidade os grandes poluidores índustriais, é urgente contrapar urna perspectiva realista as·
sente no p1incípio da danosidade social dos comportamentos: nao se pode em
caso algum equiparar no plano do dano ambiental a familia que deixa na praia
dois papéis arnarrotados e urna garrafa vazia e o petroleiro que lava os seus
tanques em zonas próximas da costa, causando desse modo a destrui<;ao de
espécies e do ambiente marínho.

111

lsto mesmo tenho procurado dernonstrar em estudos recentes, onde sublinho a necessidadc de se

voltar a repensar a autono1nia real do Dlreíto de Mera Ordena.c,:.."io Social como instrumento p-olítko-criminal de execuyáo do principio da intervent;iio mínima. Veja~se, para o efeHo, F. da COSTA PlNTO,"O illctto
de mera ordenat;áo sodal e a erosáo do prindpJo da subsidruierlade da interVC:Il(,'fio pcrial" in IDPEE {org.).
Direito Penal 1:.Conómico e Europeu: textos douti-ínárias,, vol, L Coimbra Editora, Coimbra, 1998, pp. 209 e

ss e, ainda, "A tutela dos mercados de valores 1nobiliárlos e o regime do Hídto de meril ordc.na('.áo social"
in 1VM (org.), Direiro dos Valores ,t.fobiliários, vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, .l999, pp. 285 e ss.
1
:• Esta prudl?ncl.a manifcstou-se, aliás, nas prlmciras aná.lises sobre o tema fe.itas por Jorge FIGUEIREDO ·olAS, "Sobre -0 Papel do Direito Penal na Protec.:;ao do Ambiente" in Revista de Direito e Economía,
1978, pp. 10 e ss,
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