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RESUMO: 

 O presente trabalho objetiva apresentar o resultado da iniciativa acadêmica o qual é levar a 

conscientização necessária para o nosso planeta, visando à falta de uma formação de um senso 

crítico diferenciado, buscando analisar a efetivação da penalidade dos crimes ambientais, e a 

manutenção dos direitos fundamentais. Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica e documental. Aborda-se uma visão de caráter multidisciplinar, em 

torno do Direito Penal, Administrativo, Constitucional e Civil, com a ênfase de deixar claro o 

aproveitamento na pesquisa científica. Neste diapasão, numa fase introdutória, fora feita a 

realização de um histórico do Direito Ambiental, destacando o fundamental presente nas 

Constituições Brasileiras, sintetizando uma análise sobre toda a trajetória e arquétipo do tema 

proposto, desde a relação da primeira Constituição até a Carta Magna vigente. Diante do 

exposto em epígrafe, mesmo com a criação de leis específicas para preservação, ainda é 

complexa, os quais trazem preocupações para vidas no futuro, pois, não é apenas legislar 

normas, mas sim que elas possam sair da teoria e vir à prática, e principalmente uma 

modernização com funcionalidade no Direito Penal, possuindo e efetuando a sua fiel 

finalidade, isto é, o bem jurídico necessita de tutela preventiva, porque com a sua falta, 

percebe-se que cada vez mais as pessoas desrespeitam estas normas, ficando impunes. O 

Direito Penal e o Administrativo sancionador, em sentido de relação ao Ambiental, se dá pela 

necessidade de intervenção e interesses legítimos político- criminais, mas o que se conclui 

diante pesquisa, é que o Direito Penal precisa ser mais absoluto, neste sentido, para uma 

sincronização da efetividade, seria necessário que critérios penais estimassem o ilícito 

administrativo, sendo um elemento para incriminação penal. Ademais, com a clareza do 

legislador em leis mais concretas e fáceis para a identificação, trazendo consigo os elementos 

precisos do código penal e ambiental os quais não se detalham, para evitar problemas e 

indulgência específica.  
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