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:/enações, sob pena de as autoridades adminis
:empenhar eficazmente as suas jitnções de pre
ambientais. Se partirmos do princípio que as 

IS ao exercício do direito de iniciativa privada 
" lI1as estão sujeitas a restrições e condiciona
essidade de proteção do interesse público em 
'eiros em particular, bem se compreende que o 
articulares que queiram desenvolver tais at ivi
·0 com a Administração Pública, especialmente 
, autoridades reguladoras independentes, o que 
~ ver de colaborar com essas autoridades, nos 
Do lado dos particulares, digamos que, se qui
're{'/' uma atividade econômica, então tem de 
, das tradicionais gorantios de proteção diante 
esjí-utom quando se trata simplesmente do sua 
direitos fitndamentois. É isso que explica lIIna 
Jntios de defesa no processo sancionatório ade
s. 

bre as características que deverá ter um Direito 
siga o modelo do Direito de Contraordenações, 

'inistrativo Sancionador, ou ainda, quem sabe, 
lireito de Intervenção (Interventionsrecht), tal 
I· Winfi'ied Hassemer e pela Escola Penal de 
I, a respigar algumas das muitas questões que 
II/érito de aprofundar e colocar à discussão na 

'lo/istas. 

I' Leitores. Estou certo de que renderão home
meira que lhe jáz justiça. E isso: analisando e 
. isso mesmo que é um livro de ideiasfortes, um 
f 

Pau/o de Sousa JI;fendes 


Pro/essa/' Auxilia/' ela Faculdade de Di/'eito 

ela Universidade de Lisboa. 
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PRIr 
CONSTITUe 

1.1 PRESSUPOSTO TEÓRICO I 

A partir da relação entre a COI 
se a empreender um novo pensar do en 
do ambiente. O caminho a ser percon 
princípios pen ais formadores de um Es 
s istema infraconstituciona l de normas p 
ilegitimidade do uso primário do in strui 
ambiente, 

De alguma forma, assumindo 
pen sa mento, não parece que se possa acr 
sem que seus fins regentes sejam conhe 
dos como elementos integrantes da poUt 
de que os press upostos da punibilidade c 
pelos fins do Direito Penal, entretanto, 
serção dos Direitos Humanos e dos prir 
reito nas valorações político-crim inais I, 
põe que os fin s político-criminais deverr 
âmbito dos valores e interesses integrant 
diado e positivado pela Constituição", p 

ROXIN, C I(lUS, Strafrecht AlIgemeiner T eil 
VeJ"lJrechenslehre, 4 , cd, Münchcn : Verlag C 
de Ro xin , a IOI-ça e a inevita bilidade dos citad( 
de, in clusive , terem va lidade supranac ional no 
tomarel11 eleme ntos do Dil-eito Penal Europeu, ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


