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Resumo: A Lei dos Crimes Ambientais tipifica sanções administrativas e criminais por condutas 

lesivas ao meio ambiente, dentre elas o irregular transporte rodoviário de produtos perigosos. A 

reflexão sobre o tema implica na correlação da legislação e da doutrina ambiental com a 

jurisprudência relativa ao transporte rodoviário de produtos perigosos, passando pela 

responsabilização dos envolvidos nas esferas administrativa, cível e penal. Busca-se, diante da 

análise e reflexão sobre o tema, apurar o entendimento dos operadores do Direito sobre a real 

configuração dessa atividade como delito ambiental e a fragilidade do sistema administrativo em 

recolher e fornecer os elementos suficientes a tal enquadramento legal. 
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Introdução 

 

Nos dias atuais é notória a necessidade de reflexões acerca da movimentação de 

produtos perigosos pelo modal rodoviário. A insegurança gerada por este segmento de transporte, 

com relação a riscos ambientais, é extremamente grande, pois, analisando tecnicamente as 

diversas situações, é possível verificar que estamos despreparados em todos os sentidos para 

atender a possíveis acidentes e dar o devido desfecho. 

 

Nesse sentido, ao longo do tempo, foram introduzidas no rol do ordenamento jurídico 

brasileiro, diversas legislações pertinentes à movimentação de produtos perigosos, especialmente 

no modal rodoviário, visto que, é neste que ocorre os principais problemas do setor, pois ainda é 

sobre as rodovias brasileiras que se dá a maior parte da movimentação logística de mercadorias e 

bens de consumo em que produtos perigosos estão inseridos. 

 

Tecnicamente, não há ainda um grande controle pelas autoridades públicas, pois o 

desconhecimento de normativas específicas ainda é muito grande e ações frente a essas 

adversidades culminam no despreparo de todos para lidar com este setor. Daí que não há uma 

unanimidade ou uma coesão no tratamento administrativo com o problema, que culmina por ter 

soluções diversas e inadequadas, por vezes. 

 

Assim sendo, busca-se neste artigo, avaliando a legislação pertinente e existente, 

frente às situações de fato que se apresentam, refletir sobre possíveis soluções preventivas e 

viáveis para que todos possam trabalhar no enfrentamento das ocorrências envolvendo produtos 

perigosos, com maior eficiência e qualidade. 

 

No entanto, com o aprofundamento do estudo acerca do tema, diversas dificuldades 

se apresentaram, vez que não há acesso aos desdobramentos administrativos ambientais e a 

matéria ainda é controversa no âmbito jurídico.  

 

Nessa linha de raciocínio, utiliza-se no presente trabalho o método de abordagem 

dedutivo associado à técnica de pesquisa bibliográfica, com acesso às leis, à doutrina e à 
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jurisprudência, possibilitando assim uma reflexão ampla sobre a configuração do crime ambiental 

no transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 

No primeiro capítulo procura-se apresentar a legislação e a doutrina ambiental 

brasileira, abordando conceitos pertinentes ao tema, possibilitando com isso, a compreensão 

necessária ao leitor sobre os institutos de que se está tratando no corpo do artigo, situando-o 

dentro do universo multitudinário que é o Direito Ambiental. 

 

No segundo capítulo evidencia-se especificamente a Lei dos Crimes Ambientais, sua 

aplicabilidade, suas consequências e a legislação pertinente ao transporte rodoviário de produtos 

perigosos, abordando-se as questões administrativas e seus consequentes desdobramentos no que 

tange ao enquadramento como crime ambiental.  

 

No terceiro capítulo se apura o entendimento da lei, da doutrina e das decisões 

judiciais a respeito do tema com o fim de pontuar e apontar a controvérsia, uma vez que o tema 

não está pacificado no Poder Judiciário, pois há divergências de entendimento no que tange às 

decisões sobre a configuração do crime ambiental no transporte rodoviário irregular de produtos 

perigosos. 

 

Ao longo do estudo, procura-se, contudo, refletir sobre o tema, demonstrando que 

soluções existem, porém requer comprometimento dos mais diversos segmentos envolvidos, em 

que a necessidade de investimentos é mais do que urgente, uma vez que se está à mercê da sorte, 

pois este transporte, por ser especial, exige capacitação adequada do fabricante, do expedidor, do 

embarcador, do transportador, do condutor e do destinatário, cada um com sua parcela de 

responsabilidade. 

 

Assim sendo, não há dúvidas sobre a necessidade e importância de se estar preparado 

para enfrentar situações envolvendo produtos perigosos, pois além dos impactos ambientais, deve 

se ter o cuidado de evitar que localidades limítrofes as vias por onde transitam veículos que 

transportam produtos perigosos sejam atingidas, vez que esses produtos perigosos são aqueles 

que oferecem risco à saúde das pessoas, à segurança pública e ao meio ambiente. 
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1. LEGISLAÇÃO E DOUTRINA AMBIENTAL BRASILEIRA: conceitos 

pertinentes ao tema 

 

O vocabulário técnico utilizado pelos instrumentos do Direito, como a lei e a 

doutrina, é particular a cada área ou tema jurídico e deve ser compreendido dentro do próprio 

contexto para permitir ao leitor a correta percepção do conteúdo do texto que está a sua frente. 

 

1.1 Meio Ambiente 

 

A Constituição Federal de 1988, na esteira universal de valoração e priorização do 

meio ambiente como direito fundamental da humanidade, reservou um capítulo específico a esse 

bem jurídico vital à sobrevivência da vida na Terra, estabelecendo, no artigo 225, os direitos, as 

obrigações e os princípios que norteiam a ação humana na proteção do ambiente. 

 

Nesse sentido, o caput do art. 225, da Constituição Federal de 1988, define: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 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. 

 

Trata, ainda, de estabelecer a responsabilidade tridimensional atribuída ao causador 

de danos e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, como se vê do conteúdo do § 3º, do 

art. 225, da Constituição Federal de 1988: 

 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.  

 

1.2 Princípios ambientais 

 

Os princípios ambientais são de suma importância para o tema que ora se aborda, pois 

são o fundamento obrigatório da elaboração de qualquer norma ou execução de toda a ação 

administrativa. 
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1.2.1 Princípio da prevenção 

 

É princípio basilar em matéria ambiental, concernindo à prioridade que deve ser dada às 

medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de molde a reduzir ou 

eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade. Alguns autores 

analisam a prevenção e a precaução como se fossem um mesmo princípio. Em que pese 

a inegável relação entre eles, identifica-se a seguinte distinção: a prevenção trata de 

riscos ou impactos já conhecidos pela ciência, ao passo que a precaução vai além, 

alcançando também as atividades sobre cujos efeitos ainda não haja uma certeza 

científica. (MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, 2008, p. 29). 

 

Marchesan; Steigleder; Cappelli definem ainda: 

 

Os objetivos do Direito Ambiental são basicamente preventivos. Sua atenção está 

voltada para o momento anterior à consumação do dano – o do mero risco. Diante da 

pouca valia da simples reparação, sempre incerta e. quando possível, onerosa, a 

prevenção é a melhor, quando não a única solução. Exemplos: como reparar o 

desaparecimento de uma espécie? Qual o custo da despoluição de um rio? Como reparar 

a supressão de uma nascente? (2008, p. 30). 

 

Nesse contexto, visualiza-se que no transporte rodoviário de produtos perigosos 

devem ser priorizadas as atitudes preventivas, pois acidentes que envolvem produtos perigosos, 

dependendo da situação específica, podem causar danos irreparáveis e irreversíveis ao meio 

ambiente. A prevenção se dá quando se conhece, técnica e cientificamente, os riscos e isso 

permite que se tome as atitudes necessárias e suficientes para evitar os danos decorrentes de 

determinada atividade. 

 

1.2.2 Princípio da precaução 

 

“O princípio da precaução trata da imposição na tomada de providências 

acautelatórias relativas a atividades sobre as quais não haja uma certeza científica quanto aos 

possíveis efeitos negativos”, conforme entendimento de Marchesan e outros (2008, p. 30). 

 

Ainda nos ensinamentos de Marchesan; Steigleder; Cappelli: 

 

Vale dizer: a incerteza científica milita em favor do meio ambiente. A precaução 

caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco ou perigo desconhecido. Enquanto a 

prevenção trabalha com o risco certo, a precaução vai além e se preocupa com o risco 
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incerto. Prevenção se dá em relação ao perigo concreto, ao passo que a precaução 

envolve perigo abstrato ou potencial. (2008, p. 31). 

 

Na mesma linha de raciocínio, o transporte rodoviário de produtos perigosos exige 

igualmente dos envolvidos ações de precaução, pois se trata de um risco incerto envolvendo um 

perigo abstrato ou de grande potencial, vez que, dependendo da situação ou produto, em caso de 

acidente, potencializará os impactos ambientais. 

 

Para Pilati (2011, p. 19): “Os princípios da precaução e da prevenção são aqueles que 

se antecipam à ocorrência do dano ambiental. Reforçam a regra de que as agressões ao meio 

ambiente, uma vez consumadas, são, normalmente, de reparação incerta, difícil e custosa”. 

 

1.2.3 Princípio do poluidor-pagador 

 

Esse princípio possibilita que o poluidor-pagador seja responsabilizado a partir da 

iniciativa de investir em um negócio, visando medidas protetivas desde o início, fazendo com que 

este pague, ou seja, invista primeiro, para evitar o dano ambiental e caso ocorra tal dano, pague 

por ter poluído.  

 

O princípio do poluidor-pagador se aplica em momentos distintos do 

empreendimento. Por exemplo, no momento de planejamento e instalação da atividade, em que 

exigem-se ações preventivas, minimizando assim riscos de danos ambientais com investimentos 

necessários para que não ocorra a poluição, tais como: construção de estação de tratamento de 

efluentes industriais, reuso da água, dentre outras medidas preventivas. Todavia, se porventura o 

empreendimento venha a poluir a água, o ar ou o solo, aplicar-se-á tal princípio no que diz 

respeito à responsabilização pelo dano causado, ou seja, a responsabilidade administrativa, cível e 

penal estabelecida nos termos do artigo 225, da Constituição Federal de 1998. 

 

Esse princípio não pode ser visualizado descolado do da prevenção, de modo a impor ao 

poluidor o dever de arcar com os custos inerentes às cautelas ambientais. O processo 

produtivo tem de, cada vez mais, incorporar os custos ambientais. Antes de ser 

POLUIDOR, deve ser PAGADOR. Pagador dos custos relativos às medidas preventivas 

e precaucionais destinadas a evitar a produção do resultado proibido ou não pretendido, 

ou seja, é o primeiro pagador, porque paga; não porque poluiu, mas paga justamente para 

que não polua. (MARCHESAN;  STEIGLEDER; CAPPELLI, 2008, p. 38). 
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1.2.4 Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável 

 

Esse princípio prioriza a vida, pois é notória e evidente a necessidade de preservar e 

proteger o meio ambiente em que se vive. Para tanto, os investimentos econômicos devem 

garantir esse direito, uma vez que os recursos naturais se esgotam, não havendo garantias de 

recomposição. Em síntese, se precisa garantir que as gerações futuras usufruam de tais recursos. 

Assim, o desenvolvimento deverá, por sua vez, ser sustentável e a atividade econômica, própria e 

inerente à sociedade humana, deve ser planejada e executada de modo a atender à proteção 

ambiental e à sobrevivência presente e futura da vida na terra,  

 

1.3 Crimes Ambientais 

 

A Lei 9.605/1998, denominada Lei dos Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

inovando no direito pátrio ao representar uma abordagem sistematizada, visto que, até 

então, a tutela penal estava fragmentada ao longo de diversas leis. (BELTRÃO, 2009, p. 

274). 

 

Observa-se, portanto, a importância no contexto jurídico brasileiro, em especial o do 

direito ambiental, a introdução dessa lei, uma vez que até então, a ausência de uma legislação 

especifica, compilada para a compreensão e interpretação da aplicabilidade das questões de 

ordem ambiental, dificultava e muito os operadores do direito. 

 

Ainda no entendimento de Beltrão: 

 

De fato, a Lei 9.605/1998 revogou os crimes ambientais previstos pelo Código Penal e 

por outras leis esparsas, dando tratamento específico em seu Capítulo V, em que os 

classifica em: Crimes contra a fauna (Seção I), crimes contra a flora (Seção II), da 

poluição e outros crimes ambientais (Seção III), dos crimes contra o ordenamento 

urbano e o patrimônio cultural (Seção IV) e dos crimes contra a administração ambiental 

(Seção V). (BELTRÃO, 2009, p. 274). 

 

Observa-se, então, que a Lei de Crimes Ambientais procurou compilar as mais 

diversas situações existentes, colocando em um único dispositivo as situações lesivas ao meio 

ambiente e suas sanções administrativas, cíveis e penais, conforme preceitua o art. 225, § 3º da 

Constituição Federal de 1998. 



9 

 

 

Porém Beltrão ainda adverte: 

 

Vale observar, contudo, que a supramencionada lei não compreende todos os tipos 

penais relacionados ao meio ambiente, subsistindo ainda alguns tipos penais previstos 

em outras leis, tais como: o art. 250, § 1º, II, h, do Código Penal; o art. 31 da Lei das 

Contravenções Penais; o art. 26, e, j, l, m, do Código Florestal; os arts. 23, 26 e 27 da 

Lei 6.453/1977; o art. 2º da Lei 7.643/1098, entre outros. (BELTRÃO, 2009, p. 274). 

 

1.4 Produtos perigosos 

 

Todavia, o presente estudo busca especificamente abordar o art. 56, da Lei nº 

9.605/98, que trata de questões relativas ao transporte de substâncias consideradas perigosas, 

nocivas, tóxicas e com risco à saúde das pessoas ou ao meio ambiente. 

 

Para tanto, busca-se compreender o que são estas substâncias e onde estão dispostas. 

       Nesse sentido, a Resolução nº 420/04, da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento para o Transporte Terrestre 

de Produtos Perigosos traz, no seu capítulo 3, a relação dos produtos considerados perigosos para 

o transporte. 

No entanto, para haver essa classificação, o fabricante da substância química deverá 

observar o disposto no capítulo 2 do mesmo dispositivo, especialmente o item 2.0 que diz: 

 

A classificação de um produto considerado perigoso para o transporte deve ser feita pelo 

seu fabricante ou expedidor orientado pelo fabricante, tomando como base as 

características físico-químicas do produto, alocando-o numa das classes ou subclasses 

descritas nos capítulos 2.1 a 2.9 desse Regulamento. 

 

Define ainda a Resolução nº 420/04 da ANTT: 

 

No caso de produtos, substâncias ou artigos novos, deverá ser encaminhado pelo seu 

fabricante, solicitação de enquadramento acompanhado do relatório de ensaio do 

produto, à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, autoridade competente 

para análise e estudos junto ao Fórum do Comitê de Peritos sobre Transporte de 

Produtos Perigosos das Nações Unidas.  

 



10 

 

Assim sendo, a classificação das substâncias passará por critérios estabelecidos por 

peritos das Nações Unidas, que após análise das propriedades físico-químicas classificarão os 

produtos considerados perigosos, alocando-os em nove classes de risco: 1. Explosivos; 2. Gases; 

3. Líquidos Inflamáveis; 4. Sólidos Inflamáveis; 5. Oxidantes e Peróxidos Orgânicos; 6. Tóxicos 

e Infectantes; 7. Radioativos; 8. Corrosivos; 9. Substâncias Perigosas Diversas. 

 

Movimentar e transportar produtos perigosos requer dos envolvidos conhecimento e 

responsabilidade, vez que produtos, por serem alocados em classes distintas, apresentam 

peculiaridades especificas, podendo, não raras vezes, seu transporte ser incompatível com os 

demais produtos, ocasionando assim, em muitas oportunidades, riscos e consequências sérias ao 

meio ambiente. 

 

Portanto, torna-se importante conhecer condições de transporte, riscos, perigos e 

entender que produtos e substâncias perigosas são aquelas que representam risco a saúde das 

pessoas, à segurança pública e ao meio ambiente e seu transporte irregular expõe a todos a riscos 

desnecessários.  

  

1.5 Responsabilidade Ambiental Tridimensional 

 

O dano ambiental poderá originar a responsabilização do poluidor sob três dimensões 

independentes: a civil, a administrativa e a penal. Cada uma delas com fundamentos, fatos 

geradores e regimes jurídicos próprios e destinados a reprimir o desrespeito às diversas 

obrigações que o homem tem para com a proteção do meio ambiente. 

 

1.5.1 Responsabilidade administrativa pelo dano ambiental 

 

A relação jurídica do cidadão com o Poder Executivo impõe, àquele, determinadas 

condições e restrições de forma a atender o interesse público, bem como a este o dever de 

gerenciar o bem público em nome da coletividade. 
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Para José Afonso da Silva (1998, p. 209) “A responsabilidade administrativa resulta 

de infração a normas administrativas sujeitando o infrator a uma sanção de natureza também 

administrativa: advertência, multa, interdição da atividade, suspensão de benefícios, etc.”. E, 

como afirma Marchesan e outros (2008, p. 126), “Ao contrário das sanções cíveis e penais, só 

aplicáveis pelo Poder Judiciário, as penalidades administrativas são impostas aos infratores pelos 

próprios órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados e dos Municípios”. 

  

O direito brasileiro estabelece condições para que sejam adotadas medidas coercitivas 

pela conduta irregular praticada contra o meio ambiente, devendo estas, quando vinculadas à 

obrigação administrativa ou penal, estar expressamente previstas em lei, ou seja, se não há lei 

prevendo tal conduta, haverá punibilidade para tal ato, trata-se do princípio da legalidade, que vai 

vigorar para a responsabilidade administrativa e penal. 

 

Além da previsão do artigo 225, § 3º da Constituição Federal de 1988, que atribui 

concomitantemente às esferas administrativa, cível e penal sanções as pessoas físicas ou jurídicas 

por danos ambientais, se tem, na esfera federal, a Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) 

para aplicar sanções administrativas e penais à conduta lesiva ao meio ambiente, sendo esta, 

atualmente, o principal dispositivo legal coercitivo para as condutas ambientais ilícitas. 

 

 

1.5.2 Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente 

 

A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é imposta a todo aquele que 

desenvolve atividade que gere dano à saúde, ao meio ambiente e a terceiros, independentemente 

do fator subjetivo culpa ou dolo. Trata-se da adoção da teoria do risco, em que aquele que, 

assumindo os riscos de sua atividade econômica, vier causar dano ao ambiente, arcará com a 

responsabilidade de forma objetiva. 

 

A reparação nesse contexto gera ao autor do dano a responsabilidade de recuperar o 

bem danificado, cessar a atividade que está causando o dano ou de indenizar a vitima em caso da 

impossibilidade de recuperação. 
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 Nesse ínterim, assim entendem Marchesan, Steigleder e Cappelli:  

 

O bem jurídico objeto de proteção por este sistema de responsabilização civil é o meio 

ambiente, enquanto bem de uso comum do povo, indisponível, indivisível e 

inapropriável, reconhecendo-se a autonomia jurídica do dano ambiental, suscetível de 

ser reparado independentemente da reparação dos danos individuais impostos aos 

titulares do objeto material do dano; embora estes titulares também possam se valer da 

responsabilização objetiva em suas ações individuais. (2008, p. 146). 

 

 

1.5.3 Responsabilidade penal por danos ao meio ambiente 

 

A responsabilidade penal, da mesma forma que a administrativa, encontra no artigo 

225, § 3º, da Constituição Federal de 1988, a sua previsão, pois atribui sanções penais a quem 

pratica conduta lesiva ao meio ambiente. A tipificação penal dos danos ao meio ambiente é 

configurada a partir de condutas que geram perigo, risco ou dano, dispostas na Lei dos Crimes 

Ambientais. Cumpre referir, todavia, que a grande parte dos ilícitos ambientais configura tipos de 

perigo abstrato, em que meras condutas colocam em perigo o meio ambiente, independentemente 

da ocorrência de dano efetivo. 

 

O tipo penal objeto deste artigo é típico exemplo dessa condição. O transporte 

rodoviário de produtos perigosos, que tem no artigo 56, da Lei dos Crimes Ambientais, a 

tipificação infracional penal, claramente especifica uma conduta abstrata, vez que explica que o 

ato de transportar substância perigosa, tóxica ou nociva à saúde ou ao meio ambiente, sem 

atender as leis e regulamentos, tipifica o crime previsto no citado dispositivo. Nessa seara, 

observa-se a condição abstrata, pois somente especifica transportar e outros verbos sem atender 

ao previsto em leis e regulamentos, de forma genérica, sem especificar o ato, apenas a mera 

condição de executar tal ação sem atender a dispositivos legais instituídos. Ainda, a descrição da 

conduta necessita de complementação, prevendo assim, quais são os limites de transportar o 

produto perigoso sem atender as leis e regulamentos. Ou seja, é norma penal em branco, pois não 

define especificamente os limites da proibição ou imposição de transporte do produto. 

 

Esclarece melhor o tema Luis Paulo Sirvinskas: 
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Norma penal em branco é aquela que depende de uma complementação para a perfeita 

adequação típica. A pena está determinada, faltando apenas a complementação do seu 

conteúdo, ou seja, do preceito descritivo. Esta norma penal pode ser classificada em: a) 

normas penais em branco em sentido lato ou homogêneo – se seu complemento provém 

da mesma fonte formal (lei); ou b) normas penais em branco em sentido estrito ou 

heterogêneo – se a complementação provém de fonte diversa (ato normativo, portaria, 

decreto etc.). A norma penal em branco sem essa complementação prévia torna-a 

inexequível. Trata-se de norma penal imperfeita. (2011, p. 71). 

 

Assim sendo, é possível mensurar, durante as operações relativas à movimentação de 

produtos perigosos, diversas condições estabelecidas para que seja configurado o crime 

ambiental. Porém há de serem observadas circunstâncias que, por si só, são resolvidas no âmbito 

administrativo. 

 

Na defesa do meio ambiente, há necessidade da complementação da lei penal em branco 

mediante ato administrativo. Não se admite, é claro, a criação de novos tipos penais. No 

entanto, poder-se-ia admitir a complementação da norma penal em branco nos casos em 

que não haja cominação penal incriminadora. A lei é estática; e o meio ambiente é 

dinâmico. Se se pretende proteger o meio ambiente é necessário adotar medidas eficazes 

e rápidas para se evitar o dano irreversível. (SIRVINSKAS, 2011, p. 73). 

 

Explica ainda o referido autor: 

 
No Brasil, no entanto, a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, trouxe em seu bojo 

muitas normas penais em branco. Por exemplo: (...) n) não esclarece o que venha a ser 

produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana (art. 56). (...) Tais 

dispositivos necessitam de complementação através de decretos baixados pelos poderes 

executivos (federal, estadual e municipal) ou de portarias, avisos e resoluções dos órgãos 

ambientais (SEMA, CONSEMA, IBAMA, CONAMA, etc.). (SIRVINSKAS, 2011, p. 

75). 

 

Concluindo, a aplicação da norma penal em branco heterogênea dependerá da análise 

de diversos fatores que, por si só, poderão deixar claro que a tipificação correta dependerá da 

consignação penal estabelecida. Ou seja, deve-se observar sempre, quando for avaliar o 

transporte de produtos perigosos, as condições estabelecidas em dispositivos complementares, 

visto que trata-se de uma norma penal em branco heterogênea que requer para sua eficácia 

normas complementares, tais como: resoluções, portarias, decretos, entre outras. 

 

1.5.4 A tríplice responsabilização 
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Sabe-se que um só fato danoso ao meio ambiente pode restar em tríplice 

responsabilização, situação que aplica concomitantemente sanções administrativas, cíveis e 

penais ao poluidor, conforme os resultados da ação poluidora praticada e dos danos causados. 

 

O legislador não se contentou apenas com a reparação do dano, uma vez que enfatiza 

a possibilidade do poluidor ser responsabilizado simultaneamente nas esferas administrativa, 

cível e penal. A Constituição Federal de 1988 deixou clara esta condição, pois no § 3º, do art. 225 

definiu que as condutas lesivas contra o meio ambiente praticadas por pessoas físicas ou jurídicas 

sujeitarão responsabilidades nestas três esferas.  

 

Trata-se então, da tríplice responsabilização, pois, busca-se a responsabilidade sobre a 

ação lesiva ao meio ambiente, embora haja a reparação do dano por parte do poluidor. 

 

No âmbito do transporte rodoviário de produtos perigosos, se observa muito bem tal 

condição, uma vez que há sanções administrativas que coíbem o transporte realizado de forma 

irregular, em que muitas vezes essas condutas simultaneamente remetem a aplicabilidade de 

sanções penais, por caracterizarem crimes ambientais, bem como ações cíveis que surgem de 

danos causados a terceiros e ao meio ambiente. 

 

 

2. A LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS E O TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 

Com o advento da Lei nº 9.605/98, denominada Lei dos Crimes Ambientais, criou-se 

especificamente no ordenamento jurídico dispositivo capaz de compilar entendimentos essenciais 

para a aplicabilidade das sanções as condutas lesivas ao meio ambiente.  

 

Assim, faz-se necessária a abordagem da aplicabilidade da Lei dos Crimes 

Ambientais, relacionando-a ao transporte rodoviário de produtos perigosos, para encaminhar às 

reflexões acerca de sua configuração que se pretende fazer. 
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2.1 Responsabilidade da Pessoa Jurídica 

 

A lei em comento, por questões de política criminal, inovou na permissão de que o 

sujeito ativo do crime ambiental seja, além da pessoa física, também a pessoa jurídica, ante o fato 

de que grande parte dos danos ambientais são causados pelas grandes corporações, não raro 

constituídas com o fim de praticar atividades em que o fator econômico é a única finalidade a ser 

alcançada, em desprezo absoluto ao meio ambiente. 

 

A Lei dos Crimes Ambientais estabeleceu expressamente, atendendo ao art. 225, § 3º, da 

Constituição Federal, a responsabilização penal da pessoa jurídica, nos termos do seu art. 

3º, quando o ilícito for cometido por decisão de seu representante legal ou contratual, ou 

de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Naturalmente, a 

responsabilização penal da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-

autoras ou participes do mesmo fato (art. 3º, parágrafo único) (BELTRÃO, 2009, p. 

275). 

 

 

2.2 Infrações Administrativas 

 

Dessa forma, são dois os pressupostos para a configuração da responsabilidade penal 

da pessoa jurídica, cujas penas, evidentemente, são adequadas a esse sujeito ativo: 

 

Que a infração ambiental tenha sido originada de decisão de seu representante e que 

tenha por motivação beneficiá-la. Assim, ainda que o ilícito penal ambiental decorra de 

decisão do representante da empresa, a responsabilidade penal desta não estará 

caracterizada se aquele não foi cometido buscando alguma vantagem para a empresa. 

Outrossim, a Lei 9.605/1998 impõe ao diretor, administrador, membro de conselho e de 

órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica o dever de 

evitar a prática de conduta criminosa por outrem, desde que, naturalmente, esteja dela 

ciente, sob pena de ser considerado partícipe da infração penal ambiental (art. 2º). 

(BELTRÃO, 2009, p. 275). 

 

Ademais, a legislação em tela, também tratou das infrações administrativas 

ambientais, que, muitas vezes, configuram, concomitantemente, crime ambiental: 

 

A responsabilidade administrativa em matéria ambiental, em resumo, tem como 

finalidade obrigar os órgãos vinculados de forma direta ou indireta aos entes estatais 

(União, Estados, Municípios e Distrito Federal) a defender e preservar os bens 

ambientais para as presentes e futuras gerações ante a proteção indicada pela 

Constituição Federal aos interesses difusos e coletivos em proveito da dignidade da 

pessoa humana. (FIORILLO, 2009, p. 71). 
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Assim sendo, correlacionar estas responsabilidades ao transporte rodoviário de 

produtos perigosos remete à reflexão sobre a aplicabilidade da lei dos crimes ambientais neste 

importante segmento, vez que é a partir desta ampla compreensão que se passa a entender, 

realmente, se há ou não a configuração do crime ambiental quando este transporte é efetuado de 

forma inadequada. 

 

2.3 Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 

 

Fiscalizar o transporte rodoviário de produtos perigosos torna-se cada vez mais 

complexo, eis que envolve um universo de normas complexas, de difícil compreensão, associadas 

às sanções criminais ambientais, exigindo do fiscalizador um vasto entendimento da legislação 

aplicável, no sentido da correta tomada de decisão sobre a configuração ou não de crime 

ambiental no transporte de produtos perigosos. 

 

Para tanto, buscar a correta responsabilização pela prática lesiva ao meio ambiente 

torna-se atualmente um grande desafio, visando compreender a sua aplicabilidade de forma 

ampla e objetiva. 

 

A responsabilização criminal desencadeia a imposição de penas e tem o intuito de inibir 

ações humanas lesivas ao meio ambiente (Lei nº 9.605/98). Justifica-se em razão da 

relevância do bem ambiental. A sanção criminal é imputável à pessoa física e, até mesmo, 

à pessoa jurídica por meio da qual o crime ambiental tenha sido praticado. (PILATI, 2011, 

p. 21). 

 

A análise das responsabilidades permite refletir sobre as condutas típicas que fazem 

com que se configure a prática do crime ambiental: 

 

São as seguintes: produzir (dar origem, criar), processar (realizar operações que resultem 

mudanças ou sucessão de estados), embalar (acondicionar em pacotes, fardos, caixas etc.), 

importar (fazer vir de outro país, introduzir no País), exportar (transportar para fora do 

País), comercializar (tornar comerciável ou comercial, negociar), fornecer (abastecer, 

prover), transportar (conduzir ou lever de um lugar para outro), armazenar (guardar, conter 

em armazém, conter em depósito para outrem), guardar (mante sob sua posse),  

ter em depósito (armazenar para fins de comércio), usar (utilizar, fazer uso de, valer-se de) 

produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio 

ambiente. (CAPEZ, 2012, p. 165). 
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Nesta ótica, uma ampla reflexão acerca da relação entre o transporte de produtos 

perigosos e a lei dos crimes ambientais, permite avaliar a sua aplicabilidade, fazendo com que se 

busque as melhores alternativas para viabilizar a sua real adoção na instância administrativa ou 

criminal, ou ambas. 

 

 O enquadramento do fato como crime ambiental está longe de ser pacífico, vez que a 

interpretação, das mais diversas situações, passa, obrigatoriamente, pelo conhecimento técnico 

específico sobre o transporte de produtos perigosos, requerendo estudo aprofundado que inclua 

padrões internacionais internalizados por leis, tratados, decretos, portarias e resoluções. Assim 

sendo, torna-se inviável compreender a magnitude do problema que o segmento enfrenta, quando 

não há o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade da lei dos crimes ambientais no 

transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 

Nesse enfoque, compreender o que é crime ambiental e sua configuração quando há o 

transporte irregular de produtos perigosos, passa cada vez mais pela interpretação do que a lei 

dispõe através do artigo 56 da citada lei: 

 

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. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no 

caput, ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança. 

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um 

sexto a um terço. 

§ 3º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

 

Na realidade são condutas típicas, que merecem a devida atenção, eis que buscam os 

verdadeiros responsáveis pelo transporte irregular, associando a estes sanções criminais pelas 

ações lesivas ao meio ambiente, além das sanções administrativas já aplicadas.  Mas o que se 

quer então? Busca-se, na verdade, uma análise ampla sobre o que se quer e aonde se quer chegar, 

visto que, não se pode brincar com a segurança pública, muito menos com a saúde das pessoas e 

com o meio ambiente.  
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Há muitas situações envolvidas, nas diversas etapas dessa atividade: o carregamento 

do produto no veículo, que requer cuidados diferenciados de outras cargas, respeitando-se rótulos 

de manuseio para sua devida acomodação, para minimizar os riscos durante a operação de 

transporte; a preparação do condutor, para minimizar os perigos durante o deslocamento pelas 

diversas vias, adquirida por conhecimento especializado para que entenda os diferentes tipos de 

produtos que transporta seus riscos, bem como as obrigações e responsabilidades ao movimentar, 

no modal rodoviário, produtos perigosos.  

 

Porém, as responsabilidades são solidárias e não se limitam somente a este processo, 

não são exclusivas do condutor. A legislação amplia a responsabilidade a todos os envolvidos. A 

empresa que fabrica o produto deve identificar os seus riscos e perigos; a empresa expedidora, 

que é responsável pelo correto acondicionamento do produto no veículo; a empresa 

transportadora, responsável pela correta complementação das orientações ao motorista, em 

especial, com relação a procedimentos de segurança durante a movimentação de produtos 

perigosos; e, por fim, culmina nas etapas da operação de transporte, principalmente no que tange 

ao descarregamento do produto transportado. Observa-se, então, as etapas necessárias para a 

operação de transporte de produtos perigosos, abrangendo responsabilidades solidárias entre os 

envolvidos. 

 

Transportar produtos perigosos requer, assim, conhecimento, responsabilidade, 

compreensão ampla de que a movimentação irregular trará riscos severos à sociedade, pois, na 

hipótese de um veículo, sem a devida simbologia de identificação, que, acidentalmente, 

contamine um manancial, a consequência será um grande impacto ambiental, com suspensão do 

abastecimento, gerando assim danos ambientais, sociais e econômicos para as comunidades 

limítrofes e de extensões, não raras vezes, incomensuráveis. 

 

Portanto, a necessidade de ações eficazes passa por uma grande reflexão sobre o 

tema, fundamentando-se em entendimentos teóricos com a aplicação de ações práticas que 

permita com que a sociedade seja contemplada na sua totalidade. 
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3. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS: lei, 

doutrina, jurisprudência e reflexões. 

 

Cumpre, para a reflexão pretendida a respeito do tema, que se apure decisões 

judiciais, discussão doutrinária e definições legais relacionadas com a questão, visando 

demonstrar a controvérsia acerca do tema, para, ao final, pontuar os aspectos necessários para 

entendimento amplo sobre a configuração do crime ambiental no transporte rodoviário de 

produtos perigosos. 

 

3.1 Configuração do crime ambiental na lei, na doutrina e na jurisprudência gaúcha   

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul enfatiza, claramente nos seus 

entendimentos, a necessidade de perícia que comprove que o produto transportado é perigoso ou 

nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente para configuração do delito tipificado no art. 56, da 

Lei nº 9.605/98. Assim sendo, conclui em diversos acórdãos, que a ausência de perícia conduz à 

absolvição dos acusados, a exemplo dos julgados abaixo: 

 

APELAÇÃO CRIME. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTO 

PERIGOSO SEM LICENÇA. ARTIGO 56, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. Produto 

tóxico, nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente. Necessidade de perícia que 

comprove que o produto era perigoso ou nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente 

para configuração do delito tipificado no art. 56 da Lei nº 9.605/98. AUSÊNCIA DE 

MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO MINISTERIAL. (TJRS. AC 70050680842, j. em: 06/02/2013). 

 

 

CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98. PERÍCIA. NECESSIDADE. 

Para configuração do delito tipificado no art. 56 da Lei nº 9.605/98 é necessário prova de 

que o produto seja perigoso à saúde humana ou ao meio ambiente, o que torna a perícia 

indispensável para comprovar a materialidade do crime. A ausência de perícia conduz à 

absolvição. APELAÇÃO-CRIME. ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89. Transporte de 

agrotóxico em desacordo às exigências legais. Reconstituição probatória suficiente à 

imposição de condenação criminal. Apelo parcialmente provido. (TJRS, AC 

7001388973, j. em: 13/06/2013). 

 

 

De tais decisões, se observa que as dificuldades de tipificação criminal são enormes, 

em razão de que as condições de fiscalização não permitem que, a cada abordagem realizada a 

veículo transportador de produtos perigosos, sejam obtidos dados ou meios para que sejam 
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realizadas perícias nos produtos transportados irregularmente, pois cabe ao fabricante tipificar as 

características técnicas de cada produto por ele fabricado. Deveria este indicar, através da Ficha 

de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), as condições individuais de cada 

produto (identificação de perigos, medidas de primeiro socorros, medidas de combate a incêndio, 

propriedades físico-químicas, informações toxicológicas, informações ecológicas, dentre outras), 

excluindo, assim, a necessidade da perícia judicial para avaliar a periculosidade ou nocividade à 

saúde humana ou ao meio ambiente do produto transportado. 

 

Corrobora para tanto, a obrigatoriedade instituída para cada fabricante de produto 

químico, conforme ABNT-NBR 14725, de disponibilizar o documento FISPQ para as empresas 

que adquirirem seus produtos, dispondo nestes tais informações, advertindo assim as pessoas 

envolvidas, seja no armazenamento, transporte, transbordo e descarregamento dos produtos 

transportados, das condições técnicas de cada produto, visando instruir os envolvidos em todas as 

etapas de transporte, dos potenciais riscos inerentes a cada produto transportado. 

 

Torna-se incompreensível que não haja a tipificação criminal dos acusados, visto que, 

diante da legislação aplicável, é uma obrigação do fabricante, antes mesmo de enviar para os 

fornecedores/expedidores, dispondo, no documento FISPQ, as periculosidades inerentes ao 

produto fabricado, tornando inócuas quaisquer perícias exigidas. Todavia, o entendimento 

jurisprudencial pacificado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem adotando conduta 

diversa, conduzindo à absolvição a ausência de perícia. 

 

No entanto, é estranho, visto que, há ferramentas que conduzem ao entendimento 

exposto, comprovando que a exposição a determinados produtos configuram o tipo penal, já que 

o caput do art. 56, da Lei nº 9.605, dispõe que a conduta de transportar, dentre outros verbos, 

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, configura o crime. 

 

Além da FISPQ, do transportador é exigido o porte da ficha de emergência, visando à 

orientação para as situações de risco e acidentes, bem como as características vinculadas a cada 

produto, tais como: incompatibilidade química, classe de risco, número das nações unidas, que 
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classificam tal substância como produto perigoso, dispensando-se assim de possíveis perícias. A 

classificação de periculosidade é de responsabilidade do fabricante, ao qual cabe informar se o 

produto é ou não é perigoso, e, sendo, classificá-lo como perigoso consoante a listagem elaborada 

por peritos da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Portanto, não há dúvidas acerca da fragilidade do entendimento do TJRS, visto que, a 

jurisprudência pacificada, vem em desencontro com o que preceitua o conceito de produto 

perigoso, que é aquele que representa risco à saúde das pessoas, a segurança pública e ao meio 

ambiente.  

De outra banda, diverge da relação de produtos perigosos instituída pela ONU, que o 

Brasil adota como referência através da publicação da Resolução nº 420/04, da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT).  

 

3.2Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos: infrações exclusivamente administrativas 

 

As infrações administrativas estão dispostas no Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, instituído pelo Decreto Presidencial nº 96.044, de 18 de maio 

de 1988, que estabelece, no seu art. 1º, que “Fica aprovado o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado dos 

Transportes”. 

 

O anexo ao Decreto é o Regulamento propriamente dito que permaneceu inalterado 

até o ano de 2011, quando a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) publicou a 

Resolução nº 3.665, de 04 de maio de 2011, que atualizou o Regulamento, dispositivo legal que 

regula o transporte atualmente, estabelecendo as sanções administrativas quando o seu transporte 

for irregular. 

A legislação citada é complementada por Instruções Complementares ao 

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, instituídas pela Resolução nº 420, 

de 12 de fevereiro de 2004, da ANTT, a qual internaliza no Brasil o rol de normas e exigências 

estabelecidas por peritos da ONU que disciplinam a movimentação de produtos perigosos no 

âmbito europeu, adotadas pelo Brasil como regras para este tipo de transporte. Nesse sentido, se 
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observa que os dispositivos citados se apresentam de forma a proporcionar, no âmbito 

administrativo, as sanções correspondentes, visando coibir a prática e o transporte irregular de 

produtos perigosos no modal terrestre. 

 

Cumpre destacar ainda, que dependendo do tipo de produto transportado deverão ser 

observadas normas específicas, como as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, do 

Exército Brasileiro, Ambientais Estaduais, IBAMA, CONAMA, INMETRO, dentre outras, que 

fazem com que o transporte atenda as exigências de segurança necessárias para a sua correta 

movimentação. 

 

Deve-se, então, na esfera administrativa atender as diversas exigências e dispositivos 

legais, sob pena de responsabilização e penalização diante da movimentação irregular de 

produtos perigosos. Importante ressaltar, contudo que grande parte dessas sanções se resolve a 

partir da aplicação das medidas administrativas, independentemente da configuração do crime 

ambiental. 

 

3.3 Infrações administrativas cominadas com sanções penais e suas consequências  

 

A inobservância de determinadas normas exigirá a cominação de sanções 

administrativas e penais, que, por sua vez, proporcionarão as reflexões necessárias acerca da 

aplicabilidade do crime ambiental no transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 

Paulo de Bessa Antunes (2010, p. 710) esclarece que transportar produtos perigosos 

exige cuidados especiais e acima de tudo conhecimento sobre o assunto, sendo esta a principal 

ação para a proteção do meio ambiente, em que, o desconhecimento acerca do tema é enorme, 

tanto do público, que está diretamente envolvido com o setor, como também dos próprios 

fiscalizadores, visto que se observa, de forma ampla, que a movimentação de produtos perigosos 

no Brasil vem numa crescente, enquanto que os investimentos no setor, principalmente para 

melhorias na segurança, não caminham com o mesmo passo. 
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Ainda, conforme Paulo de Bessa Antunes (2010, p. 711), corrobora para agravar a 

situação o fato da inexistência de literaturas na área de direito ambiental que possam ser 

referência para elucidar eventuais dúvidas com relação às práticas a serem adotadas quando 

ocorrerem divergências durante a fiscalização.  

 

Assim sendo, o citado autor permite refletir se se está ou não no caminho certo, visto 

que seu entendimento remete à compreensão ampla, visando entender processos, práticas e ações 

voltadas à prevenção ambiental, em que a fiscalização é peça fundamental nesse processo. 

 

A fiscalização ambiental é uma das atividades mais relevantes para a proteção do meio 

ambiente, pois é por meio dela que danos ambientais podem ser evitados e, se 

consumados, reprimidos. No entanto, nem sempre a fiscalização é exercida com a 

observância das normas próprias, do respeito aos cidadãos e de forma isenta. Um dos 

motivos mais importantes para que isso ocorra é que, simplesmente, as regras de 

fiscalização são desconhecidas pelo público e, não raras vezes, até pelos próprios fiscais. 

É imperioso consignar que, no particular, os próprios livros de DA não têm dado atenção 

à matéria. (ANTUNES, 2010, p. 136). 

 

Não se pode olvidar que o transporte rodoviário de produtos perigosos é 

extremamente complexo; requer profissionalismo, dedicação dos envolvidos, vez que, pelo 

acréscimo de leis e regulamentos, cada vez mais há desconhecimento acerca do tema. “A equipe 

responsável pelo transporte e manuseio de produtos perigosos deve possuir treinamento 

específico para as suas atribuições, bem como possuir o equipamento de proteção adequado” 

(ANTUNES, 2010, p. 711). Nota-se, então, diversas exigências, em especial as de documentação, 

equipamentos, sinalização que fazem com que a logística de transporte em muitas oportunidades 

fique muito comprometida: 

 

O transporte de produtos perigosos somente pode ser realizado por veículos cujas 

características técnicas e estado de conservação assegurem segurança compatível com o 

risco correspondente aos produtos transportados. Durante as operações de carga, 

transporte, descarga e transbordo de produtos perigosos ou de limpeza e descontaminação, 

os veículos deverão ostentar os rótulos de risco e painéis de segurança identificadores dos 

produtos e dos riscos a eles associados. Na documentação utilizada para o transporte de 

produtos perigosos devem estar incluídas informações capazes de identificar, de forma 

clara, o material transportado e indicar todos os procedimentos que devem ser adotados 

em caso de emergência. (ANTUNES, 2010, p. 711). 

 

A partir disso, e com maior segurança nas ações, pode-se compreender melhor a 

complexidade que envolve esse segmento do transporte, pois os impactos gerados na 
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movimentação irregular, por vezes, são imensuráveis diante de um sinistro que envolva esses 

produtos: 

Os veículos transportadores de produtos perigosos devem procurar observar itinerários 

adequados, evitando as áreas densamente povoadas, as de proteção de mananciais, 

reservatórios de água ou reservas florestais e ecológicas. O estacionamento de tais 

veículos somente poderá ocorrer em áreas previamente determinadas e, na inexistência 

destas, deverá ser evitado estacionamento em locais que possam importar risco para a 

coletividade. (ANTUNES, 2010, p.710). 

 

Assim sendo, o erro no transporte rodoviário de produtos perigosos não é admissível, 

visto que qualquer ação equivocada provocará resultados muitas vezes irreparáveis ou com danos 

ambientais de difícil reparação: 

A importância do exame da regulamentação jurídica do transporte rodoviário de 

produtos perigosos é imensa, pois, no Brasil, é através do transporte rodoviário que 

circula a imensa maioria de nossas mercadorias. Logo, os produtos perigosos, 

igualmente, são, em grande parte, transportados por via terrestre, mediante a utilização 

de caminhões e outros veículos automotores. (ANTUNES, 2010, p. 709). 

 

3.4 Reflexões sobre configuração como crime ambiental 

 

Sirvinskas afirma que: 

 
Uma das questões mais tormentosas nos dias atuais é a fúria legislativa. Não há uma 

preocupação do nosso legislador penal na definição de condutas precisas e penas 

adequadas, bem como no que tange à imputabilidade penal da pessoa física e jurídica, à 

excludentes de ilicitude ou às causas extintivas de punibilidade. (2011, p. 59). 

 

O mesmo autor assevera, ainda, que “A tipicidade é uma garantia penal do cidadão, o 

qual precisa saber exatamente o crime e a respectiva pena que lhe é imputada para melhor se 

defender. A má redação do tipo penal pode ofender o princípio da legalidade.” (SIRVINSKAS, 

2011, p. 59). 

 

Configurar o crime ambiental no transporte rodoviário de produtos perigosos é 

entender, na sua plenitude, as circunstâncias que envolvem este tipo de transporte de cargas, 

visando, assim, evitar qualquer equívoco ao enquadrar como crime ambiental determinadas 

circunstâncias relativas à movimentação de produtos perigosos. Todavia, a ação é uma tarefa de 

extrema complexidade, tendo em vista que devido as frequentes alterações dos dispositivos legais 

que tratam do tema, torna-se difícil acompanhar todos os processos e mudanças em tempo real, 
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requerendo dos envolvidos a celeridade adequada em capacitar seus colaboradores no sentido de 

proporcionar maior segurança para todos durante as etapas de movimentação de produtos 

perigosos.  

 

Compreender e entender a configuração do crime ambiental, tendo como base 

norteadora questões pertinentes ao dolo ou a culpa, faz também com que ocorra a busca de 

reflexões acerca das ações de transporte rodoviário de produtos perigosos, vez que tais 

procedimentos passam, essencialmente, por ações humanas, que, de certa forma, necessitam 

mensurar o grau de intensidade e condições, visando atendimento de diferentes dispositivos e 

exigências legais, associadas à dinâmica de suas atualizações. 

 

Conforme esclarece João Paulo Sirvinskas (2011, p. 78), “A responsabilidade penal 

está estruturada, essencialmente, sobre o princípio da culpabilidade. A Lei n. 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, contém tipos penais punidos a título de dolo e de culpa.”. No entanto, se faz 

necessária uma análise ampla sobre o elemento subjetivo aplicado as condutas lesivas ao meio 

ambiente em situações de transporte e movimentação de produtos perigosos. Entende-se, então, 

que há dois procedimentos distintos, o dolo e a culpa: 

 

O conceito de dolo e de culpa está expressamente consignado no art. 18, I (dolo) e II 

(culpa), do CP. Entende-se por crime doloso aquele em que o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo, e por crime culposo aquele em que o agente deu causa ao 

resultado por imprudência, negligência e imperícia. (SIRVINSKAS, 2011, p. 76). 

 

Apresenta ainda, as diferentes modalidades: 

 

São modalidades da culpa: a) imprudência – refere-se à prática de ato perigoso (conduta 

comissiva); b) negligência – refere-se à prática de ato sem tomar as precauções 

adequadas (conduta omissiva); e imperícia – refere-se à prática de ato por agente que 

não tem aptidão técnica, teórica ou prática (conduta comissiva). (SIRVINSKAS, 2011, 

p. 78). 

 

 [...] 

 

A doutrina apresenta algumas espécies de culpa: a) culpa consciente e culpa inconsciente 

– consciente é aquela em que o agente prevê o resultado, mas espera que não aconteça 

ou que possa evita-lo, e inconsciente é aquela em que o agente não prevê o resultado, 

embora previsível; e b) culpa própria e culpa imprópria – própria é aquela em que o 

agente não prevê nem assume o risco de produzi-lo, e imprópria é aquela em que o 
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agente prevê e quer o resultado, mas incide em erro de tipo inescusável ou vencível. 

Também é chamada de culpa por assimilação, extensão ou equiparação. (SIRVINSKAS, 

2011, p. 78). 

 

Oportuno frisar ainda, o posicionamento recente e inovador do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que ao interpretar literalmente o art. 225, § 3º do Constituição Federal, reconheceu 

a possibilidade de responsabilizar exclusivamente a pessoa jurídica pela prática de crime 

ambiental. Tal entendimento, constituído a partir da apreciação do Recurso Extraordinário (STF, 

RE 548181/PR, D.J. em: 06/08/2013), embora direcionado a um caso específico, trouxe a baila 

nova reflexão, uma vez que até esse momento, era pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e até mesmo no STF que a instauração de ação penal contra a pessoa jurídica dependia da efetiva 

participação de um ou mais agentes ligados à empresa envolvida. 

 

Portanto, as pessoas físicas ou jurídicas, devem refletir acerca de suas 

responsabilidades, adotando para tanto, condutas preventivas e adequadas na movimentação e 

transporte de produtos perigosos, visando reduzir e minimizar problemas e impactos ao meio 

ambiente e, consequentemente, a configuração do crime ambiental. 

 

 

Considerações Finais 

 

O transporte rodoviário de produtos perigosos não se resolve com apenas um diploma 

legal, vez que necessita para a sua efetividade a aplicabilidade de diversos dispositivos legais que 

complementam a ação desenvolvida. Há que se destacar que no segmento, por existirem diversas 

normativas esparsas com diferentes exigências legais, sejam elas, administrativas, cíveis ou 

criminais, de certa forma, em algum momento o transporte confunde a todos, visto que o rol de 

exigências acaba crescendo de tal maneira, que embora os envolvidos busquem a solução, ela não 

chega a tempo hábil. 

A partir disso, o grande desafio é pacificar entendimentos, legislações e padronizar 

ações, identificando o que poderá ser configurado como crime ambiental, já que determinadas 

situações são resolvidas na seara administrativa. Nesse sentido, deve-se observar o que realmente 

afeta ao meio ambiente, a segurança pública e a saúde das pessoas. 
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Para tanto, deve-se analisar associado ao transporte de produtos perigosos, o risco que 

este está expondo o meio ambiente durante as etapas necessárias a operação de transporte, que 

são: carregamento, transporte, descarregamento e transbordo, avaliando se em um destes 

momentos houve uma caracterização clara de que o transporte tenha contribuído para 

potencializar condições de risco aos envolvidos e, consequentemente, ao meio ambiente. 

 

Reflexões foram apresentadas ao longo do texto, abordando-se inicialmente a 

legislação e a doutrina ambiental brasileira, após, a Lei dos Crimes Ambientais e a legislação 

pertinente ao Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e, em seguida, o entendimento da lei, 

da doutrina e das decisões judiciais a respeito do tema proposto.  

 

Em síntese, muitas reflexões foram extraídas do presente artigo, uma vez que o 

transporte rodoviário de produtos perigosos exige permanente capacitação, seja ela dos órgãos 

públicos ou das empresas envolvidas, eis que todos estão despreparados para lidar com os 

desafios impostos por este importante segmento do transporte. 

 

Vislumbra-se, para tanto, ações que passam obrigatoriamente pela qualificação dos 

meios, capacitação das pessoas, ampliação e melhora das leis e regulamentos. 

 

Quanto à configuração do fato como crime ambiental, entende-se que se aplica 

quando realmente expõe os envolvidos a riscos potenciais, vez que necessita da mera conduta das 

pessoas físicas ou jurídicas para realmente ser classificado como crime ambiental. 

 

Nesse sentido, o transporte de produtos perigosos exige amplo entendimento, haja 

vista que, em muitas vezes o desconhecido associado à prática da omissão, visando burlar a 

fiscalização, surpreende, expondo, agentes públicos e a sociedade à contaminação e a riscos 

desnecessários. 

Portanto, a responsabilidade de todos é muito grande, devendo cada um dos 

envolvidos adotar as medidas necessárias visando coibir práticas lesivas ao meio ambiente, 

evitando, além de sanções administrativas e cíveis, as de caráter criminal, visto que a legislação 

ambiental alcança a todos os envolvidos, sejam pessoas físicas ou jurídicas. 
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