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Pegada Ecológica



A Ideia de Sustentabilidade

• Desenvolvimento Sustentável

“o desenvolvimento que atende às necessidades do
presente, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades

o (Relatório “Nosso Futuro Comum”, Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987)



Responsabilidade Socioambiental

ProduçãoProdução
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Bem Jurídico Protegido
pela Legislação Ambientalpela Legislação Ambiental

• Constituição Federal

“Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo

i l à di lid d d id i de essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações ”preservá lo para as presentes e futuras gerações.

(grifos nossos)



Conceito de Meio Ambiente

• “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e
culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas” (AFONSO DA SILVA)

• Elementos:

natural: solo, água, ar, fauna e flora

ifi i l difi õ i d id l hartificial: edificações e equipamentos produzidos pelo homem

cultural: bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico



Legislação Ambiental no Brasil

• Constituição Federal e Constituições Estaduais

• Tratados internacionais de proteção ambiental de que o
Brasil seja parte

• Leis federais, estaduais e municipais

• Normas administrativas (decretos, resoluções, portarias eNormas administrativas (decretos, resoluções, portarias e
instruções normativas)



Tríplice Responsabilização Ambiental

• Constituição Federal• Constituição Federal

“Art. 225 (…)

(…)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio§ 3 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e administrativas,jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.”causados.

(grifos nossos)



Responsabilidade Administrativa

• Exercício do Poder de Polícia pelos Órgãos do
SISNAMA ( f f d l t d l i i l)SISNAMA (esfera federal, estadual e municipal)

• Prática de Infração Ambiental
tipificação geral no art 70 da Lei Federal 9 605/1998tipificação geral no art. 70 da Lei Federal 9.605/1998

tipificação específica no Dec. Federal 6.514/2008 e na
legislação ambiental estadual e municipallegislação ambiental estadual e municipal



• Sanções Administrativas
d ê iadvertência

multa simples (entre R$ 50,00 e R$ 50.000.000,00)

multa diária

apreensão de equipamentos/veículos

destruição/inutilização do produto

suspensão de venda e fabricação do produtop ç p

embargo de obra ou atividade

sanções restritivas de direitossanções restritivas de direitos



• Cumulação de Sanções (prática simultânea de mais
de uma infração)

• Critérios de gradação do valor da multa (art. 4º do 
D  F d l 6 514/2008)Dec. Federal 6.514/2008):

gravidade dos fatos (motivos da infração e conseqüências)gravidade dos fatos (motivos da infração e conseqüências)

antecedentes do infrator

situação econômica do infratorsituação econômica do infrator



• Reincidência

específica (prática de infração da mesma natureza, no 
prazo de 5 anos): valor da multa ao triplo

genérica (prática de infração de natureza diversa, no 
prazo de 5 anos): valor da multa em dobro  



• Termo de Compromisso

conversão da multa simples em serviços

apresentação de pré-projeto de reparação do dano 
acompanhando o requerimento de conversão da multa 

o custo dos serviços não pode ser inferior ao valor da multa 
convertida

efeitos: 

(imediato) suspensão da exigibilidade da multa aplicada

redução de 40% do valor da multa

í l  i  j di i l título executivo extrajudicial 



Responsabilidade Criminal

• Sujeitos AtivosS j

1) Pessoas Físicas

L i F d l 9 605/1998Lei Federal 9.605/1998

“Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática 
dos crimes previstos nesta Lei  incide nas penas a estes dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes 
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o 
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão 
é i   di       d á i  d  técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de 

pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir 
para evitá-la.” (grifos nossos)



2) Pessoas Jurídicas

Lei Federal 9.605/1998

“Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas p j p
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto 
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por 
decisão de seu representante legal ou contratual  ou de seu decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas 
não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 
partícipes do mesmo fato.” 
( if  )(grifo nosso)



Ti ifi  l l (L i F d l 9 605   • Tipificação legal (Lei Federal 9.605 e normas 
regulamentadoras)

normas penais em branco (remissão às normas 
regulamentadoras)regulamentadoras)

elementos normativos do tipo (juízo de valor a ser 
adotado pelo juiz)adotado pelo juiz)



• Algumas Condutas Tipificadas como Crime (Lei 
Federal 9.605/1998)

“A t  54 C  l i ã  d  l  t   í i  t i   “Art. 54 Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa 
da flora:
(...)

§ 2º ( ):§ 2 (...):
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação 
humana;
(...)

V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos  ou detritos  óleos ou substâncias oleosas  em desacordo gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: (...)”



• Algumas Condutas Tipificadas como Crime (Lei 
Federal 9.605/1998)

“A t  56 P d i   b l  i t  t  “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:
(...)(...)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os 
utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;
II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, 
recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa 
da estabelecida em lei ou regulamento.”



• Algumas Condutas Tipificadas como Crime (Lei 
Federal 9.605/1998)

“A t  68 D i  l   ti   d  l l  t t l d  “Art. 68 Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de 
fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
(...)”

A observância do disposto no caput do art. 23 (plano de 
i t  d  íd  ólid )   § 2º d  t  39 ( l  gerenciamento de resíduos sólidos) e no § 2º do art. 39 (plano 

de gerenciamento de resíduos perigosos) da Lei Federal 
12.305/2010 é considerada obrigação de relevante interesse 
ambiental (vide art. 52 da Lei Federal 12.305/2010)



Responsabilidade Civil

• Reparação de Danos (Lei Federal 6.938/1981)

“Art. 14 (...)
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste§ S b p ç d p d d p
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.p
(...)”
(grifos nossos)



Dano Ambiental = Poluição

• Lei Federal 6.938/1981

“Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
II d d ã d lid d bi t l lt ã d dII – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das
características do meio ambiente;
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
) f t d f l t bi tc) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões

bi t i t b l idambientais estabelecidos;
(...)”
(grifos nossos)



Classificação do Dano Ambiental 

Difuso

Dano
Coletivo

Dano

Ambiental

Individual



D M l A bi t l (R G l d N• Dano Moral Ambiental (Regra Geral do Novo
Código Civil)

“Art. 186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

( if )(grifos nossos)



Conceito de Poluidor

L i F d l 6 938/1981• Lei Federal 6.938/1981

“Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)( )

IV – poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental;

(...)”

(grifos nossos)



Responsabilidade Objetiva

N Códi Ci il• Novo Código Civil

“Art. 927 (...)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar por sua natureza risco para os direitos dedo dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.”

(grifos nossos)(grifos nossos)



Solidariedade

• Regra Geral no Novo Código Civil

“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 todoscausado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação.
(...)” (grifos nossos)( ) (g )



Desconsideração da Personalidade Jurídica

• Lei Federal 9.605/1998

“Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre
que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.”
(grifos nossos)



Prescrição

• Lesão a direitos indisponíveis: imprescritibilidade
(ver ainda aspecto intergeracional do direito ao(ver ainda aspecto intergeracional do direito ao
ambiente ecologicamente equilibrado, cf. “caput”
do art. 225 da CF)

• Demais casos: prescrição pela regra geral do Novop ç p g g
Código Civil para a pretensão de reparação civil (3
anos, cf. art. 206, § 3°, V)



Termo de Ajustamento de Conduta

• Lei Federal 7.347/1985

“A 5º ( )“Art. 5º (...)

(...)

§ 6º O ó ã úbli l i i d d ã d§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às
exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia deexigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de
título executivo extrajudicial.”

(grifos nossos)



• Limitação Contratual de Responsabilidades

Obrigação genérica de cumprir a legislação ambiental

Obrigações específicas, conforme a natureza da
atividade relacionada com o objeto do contratoj

Efeitos restritos às partes contratantesEfeitos restritos às partes contratantes

S A bi t l• Seguro Ambiental
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