
intransigência com o novo, mas, tão 
em que se funda a escola jinalista, e que 

o marco do neojinalismo para os paí
Prado, a principal baliza no Brasil, são 

conseguiram superar a lógica neokantiana 
produzia leis boas, algumas vezes; leis 

do ser humano é o centro do qual emana 
penal e de que é sempre sujeito e ja

de que o Estado Democrá
com os princípios fundamen

são intransponíveis, constituem-se em 
nossa escola e são desenvolvidas com 

Jbliot4~ca de Estudos A vançados em Direito 
parcela dos frutos que o sonho iniciado há 

foram objeto de análise pelas mais rigoro
exceção, tratam de temas atuais de forma 

representam um marco na história edito
trabalhos que se publicam nesta coleção 

ou açodamento, mas encartadas após 
e reflexões de pessoas absolutamente 

ciências penais e com os postulados e 
em que sefunda a nossa escola. 

poesia imortalizada na voz de Milton Nas
que sentimos todos, quando se tem mais 

sendo dado pela nossa escola que iniciou 
quentes de Maringá, no imaginário deste 

brasileiro, o Professor Luiz Regis Pra
" 

Adel El Tasse 
. ...~.'ln.'.Av de Direi/o; Procurador Federal. 

SUMÁRIO 


INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 17 


RECURSOS NATURAIS PROTEGIDOS ..... .......... .... ............ ....................... 21 


1.1 Considerações Iniciais .................................................................................... 21 


1.2 Ictiofauna ............................ ........ ........... ........ ........ .. ......... ........ ........ ............. 22 


1.3 Carcinofauna """,,, .. .. , ...... ,, ....... ,, .. ,, ... .. ... .. ,.. , ....................................... " ........ 29 


1.4 Malacofauna .. " ........ .. , .............. ", ............ ....... ...... ..... ........ ........ .. ................ ... 32 


2 PESCA.,.,., .. ",."., .. ,.,." ... " ... . ,., ....... , .. , ...... ..... .......... , ... ,., ......... , ... , .... ... ...... .......... 39 


2.1 Origens e Desenvolvimento .................................................... .. ..................... 39 


2.2 Conceito e Classificação ................................................................................ 46 


2,3 Evolução Legislativa",." ......... , ..... , .. ... .. .. .................... , ... ............................... 48 


2.4 Competência Normativa ..... ... . , .... , ........... "" ............. " .. " , .... ..... ", .. , ........ .. ,.. ,,54 


2.5 Administração Pesqueira Brasileira ................................ ................... ... .. .... , .. 60 


2,6 Pesca e Degradação dos Recursos Naturais ........... , ....................................... 68 


3 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS RECURSOS NATURAIS .. ........ . 73 


3.1 	 Proteção Constitucional do Ambiente ............................................................ 73 


3.2 	 Proteção Constitucional da Fauna .... ............. .. .............. .. ............................. .. 85 


3.3 	 Exercício da Pesca em Face da Tutela Constitucional dos Recursos Pes
queiros .......... , ........ . , ............................... ........... , ..................................... ....... 90 


3.4 	Tratados Internacionais .. , .... , ..... , ... . ,., ................... , ... ................ , ...... ............ , 100 


3.4.1 	 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do MaL ...................... 103 


3.4.2 	 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvi

mento Sustentável, Agenda 21 e Convenção sobre Biodiversidade...... 111 


3.4.3 	 Acordo das Nações Unidas sobre Conservação e Ordenamento dos 

Estoques Pesqueiros Tranzonais e Altamente Migratórios ................... 112 


3.4.4 	 Código de Conduta para a Pesca Responsável. ........ ........ ......... .. .......... 117 


4 INJUSTOS PENAIS DE PESCA ................................................................... 121 


4 . 1 Evolução Histórica da Legislação Penal Incidente sobre Pesca ................... 121 


 

 



16 Luís Roberto Gomes 

4.2 Delitos de Pesca na Lei 9.605/98 ................................................................. 127 

4.2.1 Bem Jurídico e Objeto da Ação .................. .. ............ .... ............ ........ .... 130 


4.2.1.1 	 Questões fundamentais ...................... .. .............................. .. .... .... .. 130 


4.2.1.2 	 Questões específicas relativas aos delitos de pesca .... .. .... .. .. ......... J41 


4.2.2 Sujeitos Ativo e Passivo .. .. .......... .. ............................ .. .. .... ............ ........ 149 


4.2.3 Tipo Objetivo .............................................. .. .. .. .................................... 161 


4.2.3.1 	 Conceito jurídico-penal de pesca ................................................... 16J 


4.2.3.2 	 Lei penal em branco e acessoriedade administrativa ..................... 165 


4.2.3.3 	 Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares 

interditados pelo órgão competente (Lei 9.605/98, ar\. 34, capul) .. . 184 


4.2.3.4 	 Pescar espécies que devem ser preservadas ou espécimes com 

tamanhos inferiores aos permitidos (Lei 9.605/98 , ar\. 34, pará
grafo único, I) .. .......... ...... .. .. .. .... .. .................................................. 209 


4.2.3.5 	 Pescar quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utili

zação de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos nào permiti
dos (Lei 9.605/98, arl. 34, parágrafo único, 11) .............................. 215 


4.2.3 .6 Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes 

provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas (Lei 9.605/98, 

ar\. 34, parágrafo único, li I) ........................................................... 220 


4.2.3.7 	 Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em 

contato com a água, produzam efeito semelhante (Lei 9.605/98, 

art. 35, 1) .... ............ ................................................... ............ ... ... .. . 224 


4.2.3.8 	 Pescar mediante a utilização de substâncias tóxicas, ou outro meio 

proibido pela autoridade competente (Lei 9.605/98, art. 35 , li) .... 227 


4.2.4 Tipo Subjetivo............ ............................ ..... .... ..... .... ... ................ .. ..... ... 231 


4.2 .5 Etapas da Realização do Delito .......... .. .............. .... ............................... 244 


4.2.6 Consequências Jurídico-Penais ............................................................. 255 


4.2.6.1 	 Sanções penais .. .... .. .... .... ...................... .. .... .. .... ..... .. ...... ................ 255 


4.2.6.2 	 Circunstâncias agravantes e atenuantes ...... .... .. .. ...... .. .. .. .. .. ........... 265 


4.2.6.3 	 Aplicação da pena e concurso de crimes .... .. .. .. ...... ...... .. .. .. .. .. ....... 277 


CONCLUSÕES........... ......... .. ...... .. ... .. ...... .. ........ ... ............ .. ..... .... ......... ... .... ........ 281 


REFERÊNCIAS.... .. ............ .. .... ......... ... ...... ........... ... ... ... ..... ... .... ... .. ... .. ... ..... .. ... ... 289 


ÍNDICE ALFABÉTICO ...................................................................................... 307 


 

 


