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PREFÁCIO 


Ninguém duvida de que, hoje 
tema da mais alta relevância e cc 
téria vem recebendo crescente ai 
sociais e à visível - e, muitas veí 
recursos naturais. 

Com a promulgação da Lei S 
Ambiente ou Lei Jobim), o Bras 
da poluição, integrando as esfer 

Nesse ponto, era no mínimo c 
ção do país, antes da elaboração 
e internacionalmente aclamado n 
danos ambientais, inaugurado, 
do meio ambiente, pela Lei 6.9 
Ambiente) e complementado peb 
o Brasil submetia os degradado 
judicialmente rejeitado de sancie 

Ou seja, premiava-se o infr2 
eficácia à única resposta legal q\ 
da , pela via do preço, aos seus ( 
criminal, exceção feita à pena d 

Nesse campo, antes da Lei 9. 
da norma. Criticava-se, com raz 
lhados em diversos (e, não raro 
los sancionatórios incompletos ( 
modernamente reconhecidos, a 
procedimentos convidativos à 
dos males comuns ao regime re 

Foi essa a constatação que n 
Ju stiça, Nélson de Azevedo Jo 
Juristas, com o encargo de elat 
contra o Meio Ambiente. Avali 
com o respaldo político-social n 
tematizador, apesar de saber q 
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