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Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Dos Crimes contra a Fauna

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes 
ou carreamento de materiais, o perecimento 
de espécimes da fauna aquática existentes 
em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou 
águas jurisdicionais brasileiras:

Pena: detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente.



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de 
preservação permanente, mesmo que em formação, ou 
utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena: detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida 
à metade.



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Dos Crimes contra a Flora

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de 
Conservação, independentemente de sua localização:

Pena: reclusão, de um a cinco anos.
...
§ 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de 

extinção no interior de UC de Proteção Integral será 
considerada circunstância agravante para a fixação da pena.

§ 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Dos Crimes contra a Flora

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou 
plantadas ou vegetação fixadora de dunas, 
protetora de mangues, objeto de especial 
preservação:

Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa.



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Da Poluição e outros crimes ambientais

Art. 54. Causar poluição 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:

Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º. Se o crime é culposo:

Pena: detenção, de seis meses a um ano, e multa.



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Da Poluição e outros crimes ambientais

§ 2º. Se o crime:
I. Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos 
diretos à saúde da população;

III. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
abastecimento público de água de uma comunidade;

IV. Dificultar ou impedir o uso público das praias;
V. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena: reclusão, de um a cinco anos.



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Da Poluição e outros crimes ambientais

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.



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Da Poluição e outros crimes ambientais

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.



Lei nº 9.605/98 – Crimes Ambientais

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o 
Patrimônio Cultural

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou 
local especialmente protegido por lei, ato administrativo 
ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em desacordo 
com a concedida:

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa.



Incorreram nas penas dos artigos 33; 40; 54, incisos 
IV e V; e 60, todos da Lei 9.605/98, tendo em vista 
que deixaram de implantar uma política ambiental 
que visasse à proteção do meio ambiente, 
conforme atestado em laudo. 

Da mesma forma, deixaram de investir em sistemas 
efetivos de segurança, assumindo o risco de 
ocasionar acidentes pela empresa. 

Destacou-se, ainda, a grave deficiência em recursos 
humanos e materiais, além da ausência de 
diretrizes para treinamento de pessoal no âmbito 
dos planos de emergência, cujo desempenho foi 
considerado ineficaz para minimizar os efeitos dos 
danos causados.



Todos foram absolvidos, com uma única exceção:

I. Petrobras e seu presidente foram excluídos da 
ação por decisão judicial;

II. O operador de dutos aceitou a suspensão 
condicional do processo, assumindo a obrigação 
de pagar seis salários mínimos a instituição de 
caridade;

III. Os demais oito réus foram “absolvidos” em razão 
da prescrição criminal.



Rogério Rocco

Contato:

rogerio.rocco2009@gmail.com


	Seminário�Questões Ambientais nas Atividades Marítimas e Portuárias�Comissões de Direito Ambiental e de Direito Marítimo, Portuário e do Mar da OAB/RJ
	Porto de Tubarão da VALE, no ES, é interditado pela Polícia Federal em 21/01/2016, por prática de crime ambiental. 
	Atividade de transporte de minério de ferro pelas esteiras produzia nuvens e “chuva” de ferro sobre o mar 
	TKCSA , servidores e autoridades ambientais são processados por crimes ambientais no RJ
	Explosão e Incêndio, em 2015, na empresa Ultracargo, no Porto de Santos, incide em crimes ambientais
	Italiana Saipem foi processada, em 2013, por crimes contra o patrimônio cultural no Porto de Santos
	Norte-americana Chevron é processada por crime ambiental pelo vazamento de petróleo no Campo do Frade, na Bacia de Campos, em 2011
	Porto de SUAPE, em PE, é indiciado por crimes ambientais de supressão de mangues e perecimento de espécies, em 2013
	MPF investiga responsabilidade penal por introdução de Coral-Sol na Baía da Ilha Grande
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Crimes ambientais associados a atividades portuárias e marítimas
	Acidente da Petrobras na Baía de Guanabara, em 2000, gerou indiciamento da BR e de 10 pessoas físicas
	Acidente da Petrobras na Baía de Guanabara, em 2000, gerou indiciamento da BR e de 10 pessoas físicas
	OBRIGADO!

