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O professor Sidney Bittencourt, nestes Comentários 
à lei de crimes contra o meio ambiente e suas sanções 
administrativas, comenta artigo por artigo da Lei Federal 
nº 9.605/1998, com a invariável exa tidão e proficiência 
que o notabilizam, sendo sabido que a primeira edição 
do livro, de 1999, foi pioneira ao abordar o tema.

Trata-se de obra que deve constituir um verdadeiro 
livro de cabeceira aos militantes do direito ambiental, 
pois denota aquela já imensa, mas, sempre crescente, 
preocupação mundial com o meio ambiente, a ocupar 
espaços cada vez maiores na mídia mundial e na atenção 
dos aplicadores do direito — qualquer direito.

O autor não foi insensível ao agudo reclamo da 
sociedade na proteção do ambiente sadio e idôneo, tanto 
que, naquele propósito, comenta a lei com inteira proprie-
dade, propiciando relevantes lições de direito a todos os 
interessados, profissionais ou diletantes, e, sem qualquer 
favor, constitui um dos melhores livros exis tentes sobre o 
tema em nosso mercado intelectual e jurídico.
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Leio os originais desta 3ª edição de Comentários à lei de crimes contra o meio ambiente e suas sanções 
administrativas em meio aos infelizes fatos da catástrofe ocorrida em Nova Friburgo, Teresópolis e em outras cidades 
da região serrana do Rio de Janeiro. Não tenho dúvidas de que tal desastre decorre da invasão e ocupação indevidas 
do solo, com total complacência das autoridades. Além dos desmatamentos, essas invasões abarcam outros inúmeros 
delitos ambientais graves. Será que é preciso que ocorram essas situações, com mais de oitocentos falecimentos e 
milhares de desabrigados, para que os governantes voltem seus olhos para a questão? Frisese, entretanto, que o 
triste acontecimento nada tem a ver com falta de legislação ou mesmo com leis mal idealizadas. A Lei de Crimes 
Ambientais e outras tantas (como, por exem plo, o Estatuto da Cidade) estão aí, prontas para reso lução de problemas. 
E está aí o prof. Sidney Bittencourt, ensi nando passo a passo, como é de seu estilo didático, a aplicála, numa obra 
que pioneiramente avaliou e explicou a matéria de forma engenhosa e contundente. Falta vontade! Falta dedi cação! 
Falta vergonha! Espero que esse fatídico episódio permita que os governantes tomem providências defini tivas. A 
leitura atenta deste livro que ora vem à tona, em edição atualizadíssima, certamente será um excelente começo.

Marcelo Aguiar
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Motivo de maior preocupação mundial da atualidade, a preservação do meio ambiente se revela necessária e 
imprescindível para a continuidade da vida em nosso planeta. O entendimento e a correta aplicação dos preceitos 
constitucionais e legais nessa seara é, sem sombra de dúvida, o modo mais adequado para a conquista de nossa 
preocupação maior. Nesse passo, Comentários à lei de crimes contra o meio ambiente e suas sanções 
administrativas, de autoria do brilhante professor Sidney Bittencourt, constitui leitura que recomendo a todos 
aqueles que buscam o pleno entendimento da matéria, sendo fonte de consulta obrigatória de professores, estudantes 
e profissionais de consultoria e elaboração e execução de projetos.

José Henrique de Lima Moreira da Silva
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