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Resumo

A Constituição alberga a proteção do meio ambiente e da saúde pública. O risco que os agrotóxicos
representam é muito grande, demandando preocupação da sociedade e atuação do Poder Legislativo.
No cumprimento de tal aspiração, foi criada a Lei dos Agrotóxicos, que dispõe sobre agrotóxicos e
apresenta dois tipos penais que aqui serão analisados. Em função da toxicidade dos agrotóxicos é
preciso verificar seus efeitos na água, no solo e no ar, visto que podem degradar o ambiente e também
afetar a saúde humana. A Lei dos Crimes Ambientais também criminaliza determinadas condutas em
relação aos agrotóxicos, e deve harmonizar-se com a lei especial e o Código Penal.
Palavras-chave: Agrotóxicos; Penal; Ambiente; Saúde.

Abstract
The Constitution holds the protection of the environment and public health. The risks that pesticides
pose is too large, demanding social concern and action of the Legislative. In fulfilling this aspiration,
was created the Pesticide Law, which provides for pesticides and has two criminal types that are
examined here. Depending on the toxicity of pesticides is necessary to evaluate its effects on water,
soil and air, as they can degrade the environment and also affect human health. The Environmental
Crimes Law also criminalizes certain conduct in relation to pesticides, and should harmonize with the
special law and the Penal Code.
Keywords: Pesticides; Criminal; Environment; Health.

1.0 Introdução
Os compostos químicos utilizados como veneno nos meios agrícola e
urbano são conhecidos também como praguicidas, pesticidas, agroquímicos e defensivos
agrícolas.
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O conceito de praguicida engloba todos os produtos químicos
empregados no combate às pragas das plantas e, de modo geral, todos os agentes químicos de
proteção. Pertencem ao grupo dos praguicidas "os bactericidas (usados contra bactérias),
fungicidas (contra fungos), algicidas (contra algas), herbicidas (contra ervas daninhas),
inseticidas (contra insetos), acaricidas (contra ácaros), rodenticidas (contra animais roedores)
e outros”.1 O termo pesticida seria mais corretamente empregado no caso de haver a
ocorrência de uma peste, como a bubônica. A possibilidade de haver emprego destes
compostos no meio urbano limita o uso do termo agroquímicos. A expressão defensivos
agrícolas ecologicamente não é a mais correta, uma vez que os produtos ali integrantes não
podem ser encarados como instrumentos de defesa, mas sim de destruição e perturbação do
equilíbrio da biosfera.
Diante da ausência de uma terminologia mais adequada, sugere-se o
termo agrotóxicos, que tem sentido geral para incluir todos os produtos químicos usados nos
agroecossistemas para combater pragas e doenças, além, é claro, de ser o único termo previsto
em lei.
Os produtos que hodiernamente são conhecidos como agrotóxicos
tiveram seu uso disseminado na década de 20, e durante a Segunda Guerra foram utilizados
até como arma química.2 O domínio destes produtos trouxe vantagens e problemas ecológicos
sem precedentes. Se por um lado houve crescimento da produtividade das lavouras; por outro
os agricultores ficaram dependentes destes produtos, os alimentos e as nascentes d’água estão
contaminados. O cuidado insuficiente com estes produtos torna a cadeia alimentar vulnerável,
pois a falta de conhecimento ou o uso irresponsável por quem utiliza os agrotóxicos
inevitavelmente irá gerar consequências gravíssimas ao meio ambiente e à saúde pública.
Assim percebe-se a importância da fixação de limites rígidos e específicos para sua utilização.
É sabido que o ordenamento jurídico tem a propriedade de regular e
reprimir determinadas condutas, ditando as regras e regulando a vida em toda a sua extensão.
A busca por lucros cria situações que desconsideram os cuidados prescritos pela lei. O
legislador reagiu, ainda que modestamente, observando a necessidade de proteger os bens
jurídicos essenciais, tais como o meio ambiente e a saúde pública e, por via reflexa, a vida e a
incolumidade física do ser humano e demais organismos encontrados na natureza.
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O Brasil bateu recorde no consumo de agrotóxicos em 2009. Mais de
um bilhão de litros de veneno foram jogados nas lavouras, de acordo com dados do Sindicato
Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola. O país ocupa o primeiro lugar na
lista de países consumidores desses produtos químicos.3
Como agravante ao fato de ser campeão mundial de uso de
agrotóxicos, o Brasil se tornou nos últimos anos o principal destino de produtos banidos em
outros países. Nas lavouras brasileiras são usados pelo menos dez produtos proscritos na
União Européia (UE), Estados Unidos e um deles até no Paraguai. A informação é da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com base em dados das Nações Unidas (ONU) e
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio4.
O Direito Penal, que deve se apresentar, única e estritamente, como
ultima ratio no âmbito de suas funções, acaba sendo acionado pelos riscos a que estamos
expostos, seja quanto à saúde ou à degradação ambiental promovida pelos agrotóxicos.

1.0 Degradação ambiental, saúde pública e os agrotóxicos

1.1 Noções gerais

A poluição e a degradação ambiental nasceram assim que o homem
deixou a atividade extrativista e começou a plantar. Se inofensivos inicialmente, com o
progresso industrial ganharam expressão e fizeram a humanidade enxergar a finitude e a
fragilidade dos recursos naturais.
Desta forma, o principal responsável pela poluição e degradação da
natureza é o desenvolvimento do homem e da sociedade.
Em uma visão de jurista, José Afonso da Silva define poluição como
“qualquer modificação das características do meio ambiente de modo a torná-lo impróprio a
forma de vida que ela normalmente abriga”.5 Originário de outro ramo do direito, Hely Lopes
Meirelles define o mesmo fenômeno assegurando que “poluição é toda alteração das
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propriedades naturais do meio ambiente, causada por agente de qualquer espécie, prejudicial à
saúde, à segurança e ao bem-estar da população sujeita a seus efeitos”6. Em uma noção bem
mais abrangente, “poluição é toda alteração do ambiente num dado meio”.7
Quando a poluição ultrapassa os limites estabelecidos pelos estudos
que medem o grau de suportabilidade dos ambientes, esta conduta deixa de ser insignificante,
pois acarreta ao ambiente uma piora tanto qualitativa quanto quantitativa.
Apenas as modificações danosas mais severas do ambiente é que
podem ser objeto da tutela penal. Assim como nem toda poluição chega a ser dano ambiental,
nem todo dano ambiental é um delito ambiental.
A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, n. 6.398/818, assim
conceitua poluição em seu art. 3º:
Para os fins previstos nesta lei entende-se por: [...] III – Poluição, a degradação da
qualidade ambiental resultante de 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; c) afetem desfavoravelmente a biota; d)
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou
energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

A referida lei, em seu inciso IV, define que poluidor é “a pessoa física
ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente por atividade
causadora de degradação ambiental”. Esta definição é genérica demais para o Direito Penal,
uma vez que nele impera o princípio da legalidade. Uma definição ampla de poluição pode ser
adotada em todos os ramos de direito, menos no Direito Penal, em face da necessidade de
delimitação calcada no princípio da legalidade no que tange à taxatividade.
Importante também é definir dano ambiental. O nexo que une o
conceito de dano ambiental ao de poluição é justamente um dos objetos de estudo do direito
ambiental. O dano ambiental é o que o direito ambiental busca evitar, quase sempre na figura
da poluição, já que, na medida em que não houver poluição, a maior parte dos danos
ambientais deixará de existir.
Entre os poluentes mais nocivos estão os agrotóxicos, altamente
degradantes do meio ambiente e perigosos para a saúde humana.
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O professor da UFMT, Dr. Wanderlei Antonio Pignati, que também é
médico e pesquisador da Fiocruz, doutor em saúde e ambiente, fez estudos sobre os impactos
dos agrotóxicos no Mato Grosso, e afirma que

[...] nas regiões com maior utilização de agrotóxicos é maior a incidência de
problemas de saúde agudos e crônicos. Por exemplo, intoxicações agudas e crônicas,
má formação fetal de mulheres gestantes, neoplasia, distúrbios endócrinos,
neurológicos, cardíacos, pulmonares e respiratórias, além de doenças subcrônicas,
de tipo neurológicas e psiquiátricas, como depressão. Além disso, essas regiões que
produzem mais soja, milho e algodão apresentam incidência duas vezes maior de
câncer em crianças e adultos e malformação em recém nascidos do que nas outras
regiões que produzem menos e usam menos agrotóxicos. Isso porque estão usando
vários agrotóxicos que são cancerígenos e teratogênicos. 9

1.2 Poluição da água, do solo e do ar

A água participa com elevado potencial na composição dos
organismos e dos seres vivos em geral, e suas funções biológicas e bioquímicas são
essenciais, pelo que se diz simbolicamente que a água é elemento constitutivo da vida.10
Ordenamentos antigos como o Código de Hamurabi e de Manu
previam rígidas penalidades a quem causasse dano aos locais de captação da água. Mas,
mesmo reconhecida a importância e tutela da água, após séculos de utilização indiscriminada,
somente na década de 1970 se reconheceu o avançado processo de degradação deste recurso,
tendo em vista ser um “insumo econômico mais importante do que o petróleo, na medida em
que a água é um recurso insubstituível”.11
Como já se afirmou acima, também em relação à água se deve aferir
um patamar ou nível de poluição para que esta seja objeto de preocupação do ordenamento
jurídico.
As principais fontes de poluição hídrica, por sua vez, são os esgotos
domésticos, efluentes industriais, agrotóxicos, detergentes sintéticos, mineração, poluição
térmica e outros focos não específicos. Uma das fontes de poluição da água mais deletérias
são os agrotóxicos, que degradam não somente a água, mas também o solo e o ar.
9
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Já em relação à poluição do solo, é preciso que este seja visto como
um recurso natural. Em uma definição ecológica, o solo é a “camada da superfície da crosta
terrestre, capaz de abrigar raízes de plantas, representa o substrato para a vegetação terrestre”.
12

As possibilidades de degradar o solo são diversas: lixiviação, erosão,
desertificação, descargas de materiais sólidos, agrotóxicos, mineração, etc.
Existem, basicamente, dois tipos de poluição do solo, que são a
poluição ocorrida através de resíduos sólidos, chamados comumente de lixo, e a ocorrida por
meio de salinização, alcalinização, acidificação e as variadas formas de contaminação
química.
Aquilo que se chama de poluição química do solo pode ser tratado
como resultado dos processos agrícolas que fazem uso dos agrotóxicos, os quais são
altamente nocivos, pois além de poluir o ambiente também apresentam sérios riscos à saúde
dos seres humanos e demais formas de vida.
Os herbicidas e inseticidas, “ao entrarem em contato com o solo,
podem permanecer na solução ou serem adsorvidos pelas argilas. Esta retenção afeta o destino
destes agrotóxicos no ambiente, que podem sofrer lixiviação, volatilização, fotodegradação,
degradação química ou microbiológica, escorrimento superficial e absorção pelas plantas”.13
A lixiviação dos agrotóxicos contamina o lençol freático. Um poluente
após atingir o solo, poderá passar por uma série de reações químicas, bioquímicas,
fotoquímicas e inter-relações físicas com os constituintes do solo antes de atingir a água
subterrânea. Estas reações poderão neutralizar, modificar ou retardar a ação poluente. Em
muitas situações a biotransformação e a decomposição ambiental dos compostos
fitossanitários podem conduzir à formação de produtos com uma ação tóxica aguda mais
intensa ou, então, possuidores de efeitos injuriosos não caracterizados nas moléculas
precursoras. Um exemplo é o dimetoato, um organofosforado que se degrada em dimetoxon,
cerca de 75 a 100 vezes mais tóxico.14
Em relação à poluição do ar, como o aspecto econômico não é de
efetiva mensuração, resta dificultada sua proteção. A poluição do ar afeta, em maior ou menor
grau, todas as pessoas, visto que não há fronteiras para os poluentes despejados no ar.
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1.3 Características e classificação dos agrotóxicos

Os agrotóxicos são substâncias usadas para exterminar, controlar ou
afastar organismos indesejados, no meio rural e urbano.
Do conceito de agrotóxico, apresentado no art. 2º15 da Lei
n.7802/8916, podemos obter uma abrangência razoavelmente segura para ser utilizada na seara
penal.
A utilização de substâncias químicas para proteção remonta aos
tempos bíblicos. Por volta de 3.000 anos atrás, compostos químicos como o arsênico eram
utilizados para controlar insetos. Os chineses, há cerca de 2.000 anos já usavam como
inseticida compostos orgânicos à base de piretrina, obtida das flores de crisântemo. Esta
mesma planta era amplamente difundida entre os povos do deserto, que protegiam seus
armazéns de grãos com pó de piretro.
A primeira geração de agrotóxicos era constituída por compostos
inorgânicos à base de flúor, arsênico, mercúrio, selênio, chumbo, bórax, sais de cobre e zinco.
Eram provindos de metais altamente tóxicos, apresentando uma potência que podiam
contaminar o solo por mais de cem anos.
A segunda geração foi inaugurada em 1932, com base em um
composto desenvolvido por síntese orgânica, à base de tiocianato.
O grande salto da indústria agroquímica se deu no período entre
guerras, pois com a aproximação da segunda guerra as indústrias químicas da Europa e
Estadas Unidos aceleraram o processo, surgindo até o final dos anos 40 centenas de novos
compostos de comprovada capacidade letal como inseticidas, fungicidas ou herbicidas.17 Num
segundo momento esta variedade de moléculas teve uma destinação diferente, pulverizando as
plantações.
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Entre a década de 60 e 70 o setor agroindustrial teve grande impulso,
chamado de “Revolução Verde”. A abertura de terras agricultáveis combinada com o uso de
maquinário e o emprego crescente de agrotóxicos geraram custos ambientais altos. Por conta
desta degradação, ainda na década de 60 surgiram os produtos classificados como terceira
geração, fazendo parte os semioquímicos (ferormonios), os fisiológicos (diflubenzuron), os
biológicos (Bacillus thuringiensis) e os piretróides.18

2.0. Da tutela ambiental

A escassez dos recursos naturais, a necessidade de maior qualidade de
vida e as questões de saúde obrigaram a uma conscientização, deflagrando a busca de
proteção para o ambiente.
Se não houver mecanismos efetivos de defesa destes bens essenciais à
sobrevivência do ser humano, o fim dos recursos estará mais próximo do que se imagina. Por
este motivo, uma preocupação com o ambiente está mundialmente disseminada, fazendo
eclodir na maioria das constituições modernas a tutela do ambiente.
Alinhada com o clamor mundial, a Constituição de 1988 demonstrou
preocupação com a questão ambiental. Em seu art. 23 a União reparte com os Estados,
Distrito Federal e Municípios a missão de “proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas”. O ambiente, segundo a CF de 1988, é direito de todos e está
definido como “bem comum do povo e 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”.19
Entre os setores em que o poder público deverá atuar para resguardar
os direitos supracitados, revela o inciso V do §1º do art. 225 da CF: “controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. Embora este inciso não especifique que âmbito
de atuação quer abranger, não há como negar a existência de correlação entre o foco deste
artigo – agrotóxicos e o ambiente.
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Evidencia-se ainda que o supracitado inciso confere ao Estado um
poder de polícia ambiental bastante específico, o de “controlar”, tendo em vista a necessidade
preventiva ou repressiva que o Estado vislumbre ante a possibilidade de danos ao ambiente.
Obviamente, sem regulamentação posterior, a Constituição não seria
capaz de zelar efetivamente pelos bens tutelados.Assim para garantir efetividade a este poder
de polícia, faz-se necessária a edição de normas que regulamentem a narrativa constitucional
nas esferas administrativa, processual civil, processual penal, cível e penal.
Desta necessidade nasceu a Lei n. 7802/89, que regulamentou e
disciplinou, de maneira minuciosa, a questão dos agrotóxicos, conferindo as prerrogativas da
União.20
Aos Estados e ao Distrito Federal o art. 10 desta lei atribui
competência para legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento
dos agrotóxicos, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o
transporte.
Os interesses difusos, nos quais se insere o ambiente, recebem
proteção em ações de cunho constitucional.
Como primeiro instrumento de tutela temos a ação popular, que se
perfaz como o mais tradicional dentre os que tutelam o ambiente. Outro instrumento
importante de proteção do ambiente é a ação civil pública, não prevista entre os remédios do
art. 5º da Constituição Federal, mas no art. 129, III, do mesmo diploma, dedicado ao
Ministério Público.
Além da previsão constitucional, a ação civil pública está prevista na
Lei n. 7347/8521, que disciplina este instrumento e prevê a responsabilidade por danos
causados ao meio-ambiente, entre outros.

2.1 Da necessidade de tutela penal constitucional
A Constituição Federal de 1988, ao albergar a proteção do ambiente,
previu um mandato expresso de criminalização das condutas atentatórias ao ambiente.22
Entretanto, foi a partir da Conferência de Estocolmo, em 1970, que a relevância da proteção
20
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ambiental passou a ser concebida em nível internacional e o ambiente passou a ter conotação
constitucional. Anteriormente a Estocolmo o ambiente já era protegido, mas após este marco
se ampliaram os conceitos e as necessidades de proteção.
É o art. 225 da Constituição Federal que define os balizamentos da
proteção ambiental, sendo que seu §3º traz o denominado “mandato expresso de
criminalização” quanto ao bem jurídico ambiente, uma vez que expressamente destaca a
necessidade de intervenção penal para a proteção ambiental.23 Assim, em obediência ao
disciplinado pela Carta Magna, tem-se a Lei n. 7802/89 (Lei dos Agrotóxicos) e também a Lei
n. 9605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. Assim, os delitos praticados através
de condutas que envolvam agrotóxicos devem ser analisados abordando ambas as leis
retromencionadas.
A Carta Magna de 1988 também tutelou a saúde pública, que também
é derivada da dignidade da pessoa huiana, conforme inciso III do art. 1º. Além de
constitucionalizar o direito à saúde, a CF em seus arts. 6º24 e 19625 coloca o Estado como
garantidor deste direito, devendo também reprimir condutas atentatórias a ele. Nesse sentido,
são os arts. 1526 e 1627 da Lei 7802/89 (Lei dos Agrotóxicos), que, de maneira conjunta,
tutelam também o direito à saúde.

3.0 Os agrotóxicos e os crimes dos arts. 15 e 16 da Lei n. 7802/89

O art. 15 da referida lei tutela o ambiente e a saúde pública, razão pela
qual o delito é considerado pluriofensivo. A degradação praticada através de agrotóxicos na
maioria das vezes afeta a saúde do ser humano, além do ambiente.
Em relação ao art. 16, os bens jurídicos tutelados são o ambiente e a
saúde pública também, mas sobretudo, a saúde do trabalhador que lida com os agrotóxicos.
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3.1 Sujeitos ativo e passivo

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito do art. 15 (Lei n.
7802/89), já que não existe na letra do dispositivo qualquer qualificação específica. Assim,
importante é o ato praticado, e não a pessoa que o pratica. Boa parte da doutrina aceita a
pessoa jurídica como sujeito ativo deste crime, todavia, a Lei dos Agrotóxicos em momento
algum se refere à pessoa jurídica, assim como o faz a Lei n. 9605/98. Entre os que não
aceitam a possibilidade de a pessoa jurídica cometer este tipo de delito está Luiz Regis
Prado28.
O concurso de crimes é facilmente verificável quanto ao delito do art.
15, em suas várias possibilidades, atendendo ao art. 29 do Código Penal. Assim, qualquer
conduta que exceda os limites expressamente fixados pelo legislador pode se converter
imediatamente em crime tipificado na Lei n. 9605/98. Caso a poluição provocada pela
utilização indevida de agrotóxicos ocorra nos níveis estabelecidos na locução do art. 54 da Lei
dos Crimes Ambientais, teremos um concurso formal, tendo em vista que apenas uma conduta
preenche a descrição de dois delitos. Da mesma forma, se das condutas descritas nos tipos
penais dos arts. 15 e 16 da Lei n. 7802/89 decorrer morte de animais silvestres ou espécimes
da fauna, também poderá haver concurso formal com os delitos dos arts. 29, 38, 40, 48, 50,
entre outros, da Lei dos Crimes Ambientais. Como último exemplo, pode haver concurso
formal no caso de o sujeito ativo do art. 15 da Lei de Agrotóxicos lavar as embalagens ou o
tanque em água onde existam espécies da fauna aquática, conforme previsão do art. 33 da Lei
dos Crimes Ambientais.
A introdução de agrotóxicos produzidos fora do Brasil, comum em
nossa região fronteiriça, atrairia a princípio a incidência do tipo penal de contrabando, se não
fosse o fato de que essa conduta encontra previsão no tipo penal do art. 56 da Lei 9605/98,
que é norma especial.
No art. 16 da Lei dos Agrotóxicos o sujeito ativo não é tão facilmente
definido, pois três elementos podem ser tidos como tal: o empregador, o profissional
responsável ou o prestador de serviço.
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PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente, p. 113.
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Por outro lado, o sujeito passivo no delito do art. 15 e do art. 16 da Lei
7802/89, por conta da proteção constitucional do ambiente prevista no art. 225 da CF é a
coletividade.

3.2 Tipo objetivo e subjetivo

A expressão “em descumprimento às exigências estabelecidas na
legislação pertinente”, existente no art. 15, confere elemento normativo do tipo, referente à
ausência de uma causa de justificação que, presente, exclui a tipicidade e a ilicitude da
conduta. É também norma penal em branco, visto que seu conteúdo necessita ser
complementado por outros dispositivos legais, como o Dec. n. 4074/02.29
Quanto à consumação, pelo fato de o dispositivo não descrever o
resultado, resta configurado um crime de mera conduta, isto é, a simples realização consuma o
delito. Já em relação à tentativa, admite-se a possibilidade.
Como os sujeitos ativos cometem o delito quando “deixarem de
promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente”, trata-se de crime
omissivo próprio. Todavia, o art. 16, que prevê a modalidade culposa, apresenta uma atecnia,
pois a modalidade culposa é inadmissível nos delitos omissivos próprios, uma vez que precisa
de resultado naturalístico. Os delitos omissivos puros são de mera atividade, apresentando
apenas o resultado jurídico.

3.3 Da sanção penal

A Lei n. 9605/98 é lei geral em matéria de crimes ambientais e deve
ser respeitada e utilizada dentro de um microssistema. Segundo Miguel Reale Junior, esta lei
foi aprovada em regime de urgência, estando eivada de falta técnica e constitui uma marca
clara do processo de expansão indevida do Direito Penal, visto que foram criminalizadas
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DF. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 14 set. 2010.
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condutas irrelevantes, e por outro lado, deu tratamento benéfico aos fatos mais gravemente
lesivos ao meio ambiente.30
Os delitos constantes da legislação esparsa, referentes ao ambiente,
devem ser aplicados de acordo com a Lei n. 9605/98, por ser esta mais abrangente e de
natureza híbrida, apresentando dispositivos de cunho material e processual.
Seria interessante modificar a Lei dos Crimes Ambientais para tornála apta a ser o núcleo do microssistema dos delitos ambientais. Não sendo possível, melhor
seria, então, resgatar o modelo adotado no anteprojeto de Código Penal (Parte Especial), que
previa título específico denominado “Dos crimes contra o meio ambiente” (Título XIII),
compreendendo seção própria para abordar o tema “Da poluição da água, do ar, e do solo”.
Desta maneira, os delitos cometidos por condutas relativas aos agrotóxicos continuariam
como tipos autônomos, mas constariam no Código Penal dentro do título relativo aos crimes
ambientais.31
Seria interessante ainda que o legislador acrescentasse qualificadoras
para os tipos em estudo neste artigo (arts. 15 e 16 da Lei n. 7802/89). Se alguma das condutas
descritas nos tipos causasse lesões corporais de natureza grave ou a morte, teríamos outros
parâmetros de pena, observando assim a criação de figuras preterdolosas.32
O art. 15 da Lei de Agrotóxicos prevê como sanção multa e pena de
reclusão de dois a quatro anos; o art. 16 da referida lei comina pena de reclusão de um a três
anos, além de multa.
Na Lei dos Crimes Ambientais estão previstas as seguintes penas:
privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Todavia, em seu art. 7º, caput, combinado
com o art. 44, caput, do Código Penal, rezam que as penas restritivas de direitos33 substituem
as penas privativas de liberdade. Assim, na Lei dos Crimes Ambientais o legislador
privilegiou a substituição das penas privativas de liberdade de curte duração.
Sobre a prestação pecuniária a doutrina revela que “[...] a bem da
verdade, não passa de uma forma de reparação civil travestida de sanção penal, a fim de
facilitar seu cumprimento”.34 Mas a multa não deve ser tratada secundariamente,

30

REALE JUNIOR, Miguel. A lei hedionda dos crimes ambientais. Folha de São Paulo, Opinião, 06 abril 1998.
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especialmente na matéria ambiental, cujo infrator normalmente apresenta um perfil
diferenciado, já que degrada o ambiente visando lucro.
Buscando dar efetividade à prestação pecuniária, a Lei de Crimes
Ambientais entende que, caso seja ineficaz a multa, pode ser esta aumentada em até três
vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida (art.18). Melhor teria sido o
critério adotado pelo Código Penal, que prevê o aumento de pena com base na situação
econômica do réu.

4.0 Conclusão

A definição de poluição é imprescindível para estabelecer os limites
da aplicação dos dispositivos comentados. Uma alternativa seria utilizar a definição de
poluição apresentada pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (1981), mas esta é
muito genérica, o que não é adequado ao Direito Penal em função dos princípios da legalidade
e da taxatividade dos conceitos.
Os tipos de poluição variam de acordo com o tipo de poluente e
também conforme o local onde tais produtos são despejados. Por derivação, o conceito de
dano ambiental, que também é importante para a configuração dos crimes aqui analisados, vai
além do conceito de poluição, pois inclui as consequências dos delitos.
Dentre os elementos atingidos pelos agrotóxicos, o solo é o que dispõe
de menor proteção, visto não aparentar sua poluição de maneira tão evidente como a água e o
ar.
As consequências do uso excessivo de agrotóxicos, além da
degradação do ambiente, incluem os danos à saúde dos trabalhadores que têm contato com
estes produtos, a contaminação dos alimentos e da água, entre outros prejuízos.
A Lei n. 7802/89 nasceu para regulamentar a proteção constitucional
atribuída ao ambiente em relação aos agrotóxicos. Seus arts. 15 e 16 tutelam como bens
jurídicos o ambiente e a saúde pública.
Por fim, seria recomendável ajustar a aplicação das normas penais da
Lei de Agrotóxicos, seja inserindo-as no Código Penal, seja estabelecendo uma relação de
ingerência da Lei dos Crimes Ambientais.
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