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“A proteção e o melhoramento do meio
ambiente humano é uma questão fundamental
que afeta o bem-estar dos povos e o
desenvolvimento econômico do mundo inteiro,
um desejo urgente dos povos de todo o mundo e
um dever de todos os governos.”

(ONU, Declaração de Estocolmo
sobre o Ambiente Humano, 1972)
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Prefácio
Gilmar Mendes1

O assunto é atualíssimo e a cada dia ganha mais corpo nas
pautas mundo afora, até porque, desde que a agenda ambiental
começou a sair dos foros acadêmicos, nos anos 1960, para ganhar
as ruas, as mobilizações se fazem sempre mais radicais, em busca
de solução a contento no tocante ao imbróglio do crescimento
desordenado vis a vis a sustentabilidade do planeta. Mananciais,
pântanos, florestas inteiras agradecem, ainda que muito mais seja
necessário: é preciso que condutas nocivas à natureza, à diversidade biológica, ao patrimônio genético, sejam de fato punidas, a
fim de que o antígeno decorrente da repressão pela força da lei
dissemine efetiva e saudavelmente seu poder preventivo.
Daí a pertinência de pesquisas que se debrucem sobre a forma e a extensão com que Estados nacionais vêm se adaptando
aos padrões internacionais no que tange ao gradual mas notório
processo de criminalização de procedimentos ou omissões am-

1 Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal e professor da graduação e
pós-graduação da UnB, do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP e da Escola de
Direito de Brasília. Nasceu em Diamantino, Mato Grosso, em 30 de dezembro de 1955.
Formou-se em Direito na Universidade de Brasília (UnB), onde titulou-se como mestre
em Direito e Estado (1987). É mestre e doutor em Direito pela Universidade de Münster
(1989 e 1990, respectivamente), na Alemanha.
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bientalmente danosos, incluindo a importantíssima responsabilização penal das corporações – públicas e privadas – ou pessoas
jurídicas.
É exatamente esse o propósito da publicação com que Julier
Sebastião da Silva ora brinda o distinto leitor, contemporaneamente tão ligado à agenda ambiental. O autor, tendo como modus
faciendi a comparação das legislações domésticas do Brasil e do
Reino Unido, postas em contraste com parâmetros transnacionais do Direito Penal Ambiental, intenta analisar como e em que
medida tais países vêm incorporando a legislação internacional
repressiva em seus sistemas jurídicos como lei penal ordinária, já
que até agora sanções meramente civis e administrativas têm-se
mostrado pouco producentes.
A se considerar a ressalva de que em muitas partes do mundo
ainda se encontra em aberto o debate sobre o uso do sistema penal estatal como garantia ou salvaguarda para o meio ambiente e
a biodiversidade como um todo – no Brasil, felizmente, essa tipificação veio na década de 1990, quando a Lei n. 9.605/98 cuidou
de criminalizar vasta gama de ações danosas à natureza –, é de
se louvar a oportunidade da obra, escrita à maneira de disserta-

Foi Oficial de Chancelaria e pelo Itamaraty atuou em Brasília (1976-1979) e em Bonn,
Alemanha (1979-1982). Como servidor público ocupou os cargos de Procurador da República, Adjunto da Subsecretaria-Geral da Presidência da República, Consultor Jurídico
da Secretaria-Geral da Presidência da República, Assessor Técnico na Relatoria da Revisão Constitucional na Câmara dos Deputados, Assessor Técnico do Ministério da Justiça
e Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República.
Nomeado Advogado-Geral da União em janeiro de 2000, Gilmar Mendes promoveu
substanciais modificações nas carreiras que compõem a Advocacia Pública brasileira. Em
junho de 2002, tomou posse como Ministro do Supremo Tribunal Federal, Corte da qual
foi presidente no biênio 2008/2010. Antes disso, atuou como Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que também presidiu. Como Chefe do Poder Judiciário, a Gilmar Mendes
coube também assumir, simultaneamente, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, período em que comandou processo de efetiva e irreversível modernização da
Justiça brasileira. É autor de onze livros sobre a técnica constitucional. O seu livro Curso
de Direito Constitucional recebeu em 2008 o Prêmio Jabuti, o mais prestigiado do mercado
editorial nacional.
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ção como requisito essencial para obtenção, pelo autor, do título
de mestre em International Criminal Justice pela Universidade de
Portsmouth, Reino Unido.
Como o próprio autor esclarece, trata-se de revisão literária –
de natureza comparativa e descritiva, alicerçada em amplo banco
de dados bibliográficos – destinada a dar suporte à continuidade
de estudos acadêmicos em área do conhecimento que se avulta, a
chamada Criminologia Ecológica ou Ambiental (Green Criminology).
Escrita em linguagem simples e direta, bem distante do “juridiquês” que tanto prejudica a compreensão de algumas peças
jurídicas pelo público não especializado, Direito Penal e Meio Ambiente: um estudo do contexto internacional, com ênfase no caso britânico
e brasileiro é obra que se soma ao conjunto de publicações destinadas a fortalecer a luta pela afirmação do direito a um meio
ambiente saudável como direito próprio, ainda que indissociável
à sobrevivência da humanidade.
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Nota do Autor
A presente obra é constituída pela dissertação apresentada
no curso de mestrado em International Criminal Justice, sediado na
University of Portsmouth – Institute of Criminal Justice Studies, Reino
Unido, sob o título original The Progressive Application of Criminal
Law in Environmental Conservation: A Study of International and National Contexts. Trata-se de uma pesquisa acadêmica.
No intuito de manter o formato e conteúdo originais da dissertação, optei por não acrescentar outras análises e atualizações,
assegurando, assim, o acesso integral aos resultados do estudo
dentro do contexto em que foram extraídas as fontes de pesquisa.
A partir dessa natureza, a dissertação foi adaptada ao formato de
livro, mas com o seu conteúdo e forma originalmente apresentados à University of Portsmouth – Institute of Criminal Justice Studies,
inclusive quanto às normas técnicas pertinentes à referência bibliográfica adotada por aquela instituição de ensino britânica.
Desde já, agradeço, sensibilizado, aos leitores, pela atenção
dispensada à obra.
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Introdução
Escopo da pesquisa
O título da pesquisa refere-se à preocupação mundial em
torno do meio ambiente e de sua diversidade biológica (United
Nations Environment Programme, 2006, p. 52), abrangendo o
contexto de medidas oficiais em face de atos ambientalmente delitivos, garantindo-se a sua tutela como bens jurídicos universais.
A pesquisa constitui-se de um estudo comparativo dos contextos
internacional e nacionais do Brasil e Reino Unido, envolvendo
suas leis ambientais criminais e tratados internacionais que lhes
são pertinentes, bem como seus sistemas penais, identificando-se como e em que medida tais países vêm incorporando na legislação doméstica os padrões transnacionais fixados para o uso
da lei penal na proteção/defesa ambiental. O gradativo processo
de criminalização de condutas nocivas ao meio ambiente como
um todo e, especialmente, no Brasil e no Reino Unido é o objeto desta pesquisa. Como reconhecido por Watson, “despite their
advantages, civil and administrative sanctions are very rarely used in the
United Kingdom… In other words, civil and administrative penalties are
not a serious deterrent” (2005a, p. 193) [apesar de suas vantagens,
sanções cíveis e administrativas são raramente aplicadas no Reino
Unido... Em outras palavras, as penalidades civis e administrati-
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