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Resumo: O presente artigo busca proceder a uma análise referente às punições no âmbito penal ambiental e sua eficácia
quanto a impedir que o infrator volte a praticar atos que vão
contra esta legislação, relacionando assim com a sociedade de
risco em que vivemos e que, cada vez mais, busca soluções
imediatas mediante anseios de vingança e clamores populares
de castigo. Faz-se necessário esclarecer que se pretende analisar a atuação da responsabilidade penal e o conjunto de fatores
que formam a consciência para preservação do meio ambiente.
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Abstract: This article seeks to make a reference to the punishments analysis in environmental criminal law and its effectiveness as to prevent the offender back to practice acts that go
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against this legislation, and relating to the risk society in which
we live and which increasingly , seeking immediate solutions
by revenge desires and popular outcries punishment . It is necessary to clarify that it is intended to analyze the performance
of criminal liability and the set of factors that make awareness
for environmental preservation.
Keywords: risk society; criminal law; Environmental crime.
1 INTRODUÇÃO
iante das inúmeras discussões a respeito das
transformações do nosso ordenamento jurídico,
há sustentação filosófica para cada fato que aconteceu na história do direito penal ou que virá a
acontecer em um futuro presente, pois seu objetivo é tutelar bens jurídicos e a partir do momento em que não
há forma expressa em lei que possa garantir essa proteção, o
direito torna-se falho.
Vivemos em uma sociedade onde para tudo busca-se
resposta ao poder público, a evolução tecnológica faz com que
informações transitem em uma velocidade altíssima no mundo
todo, e, gera uma formulação de pensamentos ideológicos e
políticos nas pessoas, que, em busca de proteção, passam a
requerer soluções imediatas que muitas vezes acaba não sendo
a medida mais eficaz.
O presente artigo trata a respeito dessa sociedade que
vive em constante risco e necessita de uma mudança de paradigmas principalmente no que concerne à cultura do meio ambiente, sendo assim tem como objetivo geral contribuir para a
formação de pensamentos contributivos para uma ideologia
desenvolvimentista e especificamente para abonar a idéia de
responsabilização penal no tocante a penas privativas de liberdade á infratores ambientais, utilizando para isto, o método
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hipotético-dedutivo.
Desta forma, o presente trabalho está segmentado na
forma delineada abaixo.
No tópico dois será abordada considerações sobre a expansão das normas penais, esta considera-se a criminalização
frequente de fatos que podem ser protegidos por outros ramos
do direito, produzindo assim uma sensação de falsa segurança
gerada pelo poder midiático sobre a população. Resultado disto
é a formação da norma penal simbólica, que é justamente a
impressão de que a norma penal resolverá os problemas da
sociedade, desconsiderando completamente o princípio da Ultima Ratio.
Mais adiante no tópico três faz-se necessário uma explanação sobre a sociedade de risco, analisando a constante
evolução dos seres humanos juntamente com sua regressão
causada por avanços tecnológicos e industriais, principalmente
quando se trata do meio ambiente, fazendo breves comentários
da obra de Ulrich Beck, “A sociedade de risco”.
No tópico quatro entraremos em conceitos sobre o direito penal ambiental e sua responsabilidade civil e administrativa
na proteção do meio ambiente, a observação de que não se faz
necessário a pena privativa de liberdade no que concerne os
crimes ambientais, sendo necessário tutelas reparadoras, preventivas e indenizatórias, fato este que não cabe ao direito penal.
Por fim no tópico cinco, faz-se uma breve análise do
caso do rompimento das barragens da mineradora Samarco em
Mariana-MG e a não necessidade de responsabilizar os envolvidos por crime ambiental em sanções severas, visto que o que
se busca é a restituição do que foi destruído e indenizações, e
não mera vingança.
Em síntese o presente artigo possui importância para o
estabelecimento de diretrizes políticas e sociais adequadas a
serem aplicadas no desenvolvimento da sociedade contempo-
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rânea, principalmente quando se trata do nosso meio ambiente.
2 EXPANSÃO DAS NORMAS PENAIS
2.1 A LEGITIMAÇÃO DE CRIMES
O Direito Penal é um ramo antigo, que já passou por diversas mudanças para cumprir com os anseios da sociedade e
agora passa por uma confusão na era da comunicação e tecnologia.
Este artigo discute justamente o impacto causado para a
sociedade que está se aprimorando cada vez mais em ramos
tecnológicos e industriais. Hoje, o direito penal aparenta fracasso total perante á população menos informada devido á informações mal recebidas, sensacionalismo na televisão, fotos e
vídeos de crimes circulando em redes sociais, repercutindo um
ideal de maior risco do que realmente estaria acontecendo e
trazendo a percepção de que nada disso será resolvido.
Observamos que a imprensa é o verdadeiro espetáculo,
um meio rápido de fazer com que as pessoas vejam as atitudes
da polícia e dos criminosos e criem um sentimento de repugnância para com os delinqüentes, impedindo indiretamente a da
função social da pena, que é a de ressocialização do apenado.
Essas ações fazem com que acreditem que a única forma de acabar com a criminalidade seja mudando o sistema penal; melhorando o policiamento; reduzindo a maioridade penal;
criando mais presídios; etc.
Sabemos que é utópico dizer que o direito penal resolverá os males sociais, assim, o presente artigo possui importância para o estabelecimento de diretrizes políticas e sociais adequadas a serem aplicadas no desenvolvimento da sociedade
contemporânea, buscando identificar osvalores sociais, a educação, e diversos outros fatores que não estão sendo posto em
pauta na hora de tratar sobre os aumentos dos índices de crimi-
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nalidade.
O que deveria ter evoluído ao longo dos anos está hipertrofiando, e cada vez mais, e sem perceber, nossa sociedade
contribui para a formação desse caos no Direito Penal. A criminalização de novos fatos criam uma sensação de falsa segurança, onde as pessoas estariam protegidas pela severidade da
pena que geraria naquele que infringisse uma norma. O fato de
a sociedade se sentir mais protegida quando um fato que já é
protegido por outros ramos do direito vira crime, é consequência das novas formas de criminalidade, das constantes informações que transitam virtualmente e midiaticamente sobre os delitos.
Em meio de tantas crises que vive o nosso país, não poderíamos deixar de tratar sobre a crise em que vive o nosso
Direito Penal. Essa crise de legitimação de crimes geradora de
falsa insegurança faz com que percamos a noção de um direito
penal como o ultimo ramo do direito a ser utilizado para solucionar conflitos.
O Direito Penal deve ter a especialidade de Ultima Ratio, por ser o meio mais radical que o Estado tem para intervir
nas liberdades do cidadão. Ocorre que o conceito de proteção
as liberdades individuais vêm constantemente confundindo-se
com a proteção das liberdades coletivas. A criação de novos
bens jurídicos a serem tutelados ignoram os clássicos princípios de legitimação das normas penais,- que seria a exclusiva
proteção de bens jurídicos, subsidiariedade, fragmentariedade,
legalidade, ofensividade, causalidade, responsabilidade subjetiva, culpabilidade, etc.- “em favor de um auxílio que torne
eficiente gestões políticas ou administrações de segurança da
população”. (SANCHEZ, 2001)
“A crise de legalidade reside na ausência ou ineficácia
do controle do fenômeno da ilegalidade do poder (uma espécie
de Estado paralelo baseado no sistema de corrupção que, envolvendo política, administração pública e economia, transfere

1502

|

RJLB, Ano 2 (2016), nº 5

a competência de decisões para sedes extralegais regidas pelos
partidos políticos e lobbies econômicos) e na crise constitucional derivada do enfraquecimento dos limites ao exercício dos
poderes públicos (esvaziamento de conteúdo da função parlamentária, conflitos entre os três poderes e vinculação entre política e máfia), fenômenos vivenciados em países como Itália,
França, Espanha e Brasil. A crise do Estado social está no caráter indeterminado, discricionário e contingente das prestações
positivas (que, outorgadas à intermediação burocrática e partidarista de interesses setoriais e corporativos, originam uma
inflação legislativa marcada pela descodificação, emergência,
excepcionalidade e perda da generalidade e abstração) e na
ausência de um sistema de garantias dos direitos sociais equivalente ao existente para os direitos individuais. Já a crise do
Estado Nacional mora na alteração dos lugares de soberania e
na falta de um constitucionalismo de Direito internacional que
esquematize o problema da hierarquia das fontes do Direito.”
(FERRAJOLI, 1999)
Cada momento da história sustenta uma expressão filosófica que molda o pensamento da sociedade e de suas relações
entre si. Com o Direito Penal não é diferente, em tempos distintos, seres humanos acreditavam na solução dos conflitos
cominando penas bem diferentes das atuais, na época do absolutismo visava-se somente a retribuição pelo crime cometido,
opostos a esta teoria eram os defensores dos movimentos de lei
e ordem, no qual seu objetivo principal era endurecer as penas,
reprimindo-as violentamente, adotando as penas de morte; e
castração de estupradores por exemplo.
Assim, foi ocorrendo mudanças de paradigmas, e no período da revolução iluminista surgiram princípios norteadores
do direito penal, referenciados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, servindo de influência para o pai do direito
penal, Cesare Beccaria, que trouxe a ideia de um direito penal
mínimo e teorias que são vigentes até a atualidade.
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A obra de Cesare Beccaria, Dos delitos e das penas
(1974), serviu como fundamento básico para uma nova concepção de humanização das penas, um momento doutrinário
chamado Escola Clássica, onde a crueldade que comandava as
sanções criminais em meados do século XVIII exigia uma verdadeira revolução no sistema punitivo então reinante. A doutrina tem como base a legitimidade das leis e o seu papel de preservação da liberdade, sustentada por Montesquieu no “Espírito Das Leis”, e a do pacto social, defendida por Rousseau no
“Contrato Social”. A partir da segunda metade do século, “os
filósofos, moralistas e juristas, dedicaram suas obras a censurar
abertamente a legislação penal vigente, defendendo as liberdades do indivíduo e enaltecendo os princípios da dignidade do
homem.” (BITTENCOURT, 2011)
“O homem delinquente, sob o influxo das idéias desse movimento reformista, deixa de ser considerado mero objeto do
processo, sendo merecedor de inúmeras garantias processuais
plasmadas nas Constituições, passando-se a encarar essas regras como limitações ao direito de punir. Não são mais benefícios legais outorgados ao agente do ilícito, porém direitos,
de ordem material e, sobremaneira, formal.” (SILVA JÚNIOR, 2011)

2.2 A NORMA SIMBÓLICA
Passamos a observar a existência de um direito penal
simbólico, este é utilizado pelo legislador para atribuir ao cidadão a “impressão” de que a questão da violação de determinado
bem jurídico será bem resolvida, ou seja, a simples edição de
uma determinada lei penal produz no membro da comunidade
uma sensação de tranquilidade.
Desta forma, aquilo que apenas simboliza a reprovação
de um delito, para a população tem efeito tranquilizador, ainda
que não tenha eficácia real alguma como instrumento de repressão ao crime, e para o Estado, por sua vez, fica a impressão
de ter feito algo, quando na verdade editou um símbolo.
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Já dizia Hassemer “simbólico é um direito penal no
qual as funções latentes predominam sobre as manifestas; do
qual pode esperar-se que se realizem, através da norma e sua
aplicação, outros objetivos que os descritos na norma.” (HASSEMER, 1991)
Alice Bianchini ensina que “um estado social e democrático de direito não pode se mover tendo entre seus ideários a
função simbólica exercida pelo direito penal, embora não se
possa negar sua existência, produzindo assim a impressão de
que o problema está sob controle.”
A função simbólica representa grave distorção e distancia o Direito Penal do que ele realmente deveria representar um
direito penal de mínima intervenção. “O direito penal garantista corre risco de desaparecimento”. (FRANCO, 1996)
O que acontece é que tentam mostrar o caráter imprescindível da intervenção punitiva em situações de emergência
insegurança, desencorajando o tratar do problema por completo
com soluções extrapenais.
3 SOCIEDADE DE RISCO
3.1 RISCOS GLOBAIS: A PRODUÇÃO GERADA PELO
HOMEM
Em outros tempos cada pessoa administrava o próprio
dano sofrido e os riscos a serem experimentados em sua vida
social, já hoje esses danos e riscos apontam para possíveis danos globais.
Começamos a observar a insegurança social, esta é sentida pelas pessoas constantemente e se deve a diversas realidades, como exemplo têma criminalidade organizada, o avanço
tecnológico dos meios de comunicação, o egoísmo das pessoas,
o capitalismo selvagem, etc. Fora isso a mídia reitera e dramatiza fatos que geram insegurança, fazendo com que a emoção
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humana inserida em uma sociedade do risco se desate, plantando assim um sentimento individual e social de grande repulsa.
Desta forma, nós seres humanos, tomados por essa
emoção, temos a tendência de criar novos injustos penais para
obter uma sensação de segurança, caindo assim na expansão do
direito penal, que muitas vezes não gera benefícios nem malefícios, torna-se inócua, por ter sido criado em momento de fragilidade do legislador frente à política e a emoção social.
Partindo para uma análise da obra de Ulrich Beck, “A
sociedade de risco”, observamos uma dimensão feita sobre a
sociedade, onde é questionado se o sistema jurídico obteve
êxito em considerar a problemática atual dos riscos globais e da
crise ambiental.
Observa-se que a problemática global de riscos atômicos, efeito estufa e diversos desastres ambientais é produto da
modernidade. Os riscos universais atingem todos de forma
equânime independentemente da classe social a que pertença.
Temos em mente que essas formas de modernização
advieram da revolução industrial, pois até então o conhecimento não se encontrava mais em laboratórios, e sim no cotidiano,
e a evolução científica sendo cada vez mais a principal responsável pela provocação dos riscos.
Diante o exposto, percebemos que a nossa sociedade
vive em produção de riscos gerados pelo próprio homem e hoje
repercute negativamente em seu bem-estar.
“A forma de desenvolvimento econômico tecnológico que vivemos, produz externalidades, ou efeitos secundários, que se
reflete em conseqüências negativas à própria sociedade. Tópicos que eram tidos como externos alheios às preocupações,
hoje permeiam uma discussão acerca das novas funções do
próprio Estado: a gestão dos riscos. De fato, não somente os
riscos oriundos dos resíduos gerados, mas os riscos inerentes
às novas tecnologias: biotecnologia, energia atômica, riscos
nucleares, uso da água encontram-se neste tema.” (OLI, 2015)

Desta forma, é característico que esses riscos são oriundos de uma nova forma de mercado, e quando gerar dano ao
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meio ambiente incorrerá tanto na esfera administrativa, ao controlar as atividades tidas como perigosas, como no âmbito cível, como forma de reparação ás pessoas que sofreram consequências devido ao ocorrido.
Em ambos os casos, o conjunto de regras que controlam
as atividades poluidoras ou que geram riscos ao meio ambiente
e a saúde pública concentram-se no ramo denominado Direito
Ambiental. Observamos o Princípio do Poluidor Pagador, Lei
nº 6.938/81 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente.
Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente Visará:
VII - A imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos.

Observando a norma, concluímos que a forma de indenização aos danos causados além de ser pago posterior ao dano, devem ser pagos proporcional aos danos de forma prévia,
atuando antes mesmo da existência de vítimas.
Com isso percebemos que o objetivo das searas jurisdicionais é nada mais nada menos do que sancionar a antijuridicidade do ato praticado pelo agente, não sendo necessário privar a liberdade de infratores, e sim, somente a restituição dos
danos.
Nada obstante, observamos a frequente identificação da
maioria com a vítima quando ocorre qualquer tipo de infração.
No Direito Penal clássico, a vítima não era vista com
uma figura dotada de proteção pelo ordenamento jurídico, vez
que a doutrina penal estava focada fielmente ao delinqüente,
tanto para puni-lo como para protegê-lo, por exemplo, admitiase apenas a analogia "in bonam partem. Hoje a perspectiva
mudou, a sociedade esta mais voltada para a vítima, fato esse
devido a maior consciência de que a própria sociedade esta
sendo vítima, como um todo, e não a vítima inserida na sociedade, esta como vítima secundária. Marcelo Lamy diz: "A so-
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ciedade que não foi capaz de evitar o trauma causado pelo delito, assume, em principio, o dever de saldar sua dívida perante a
vítima castigando ao autor". Fazendo um raciocínio realista
sobre tal exposição, a sociedade assume o papel de saldar tal
trauma por começar a se conscientizar de que a sociedade está
ruindo como um todo e não como anteriormente era visto; os
delinquentes e a sociedade que trilha a caminho do progresso.
3.2 RISCOS AMBIENTAIS
É incerta a forma de solução de conflitos ambientais, o
fato de “como” solucionar há poucas respostas. Busca-se refletir o meio ambiente não como um objeto dado para o ser humano, mas sim, como um entorno essencial à vida humana, que
propicia o desenvolvimento do homem e ao mesmo tempo o
acolhe.
Enquanto isso não acontece, prepondera uma crise ambiental protegida por um conjunto de normas regulamentadoras, princípios do Direito Ambiental - princípio da prevenção,
do poluidor-pagador, da cooperatividade, do meio ambiente
ecologicamente equilibrado -, um direito que fortalece cada vez
mais essa proteção.
Voltando a obra do sociólogo alemão Ulrich Beck - “A
sociedade de Risco” – esta obra está dividida em três grandes
momentos: no primeiro, o autor delineia a sociedade de risco,
onde os riscos passam a ser globais, a exemplo os riscos atômicos. Todos, portanto, encontram-se suscetíveis aos riscos de
forma igualitária e a proteção em relação aos mesmos é coletiva, e não individual.
No segundo momento, fala-se em disposição da técnica,
no que diz respeito a análise do perigo, o medo passa a ser o
produto da modernidade. Então, Beck formula uma pergunta:
Apesar de todo este diagnóstico catastrófico, temos que viver
seguindo depois disso, a questão, a saber, é: como viver?
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Neste questionamento, temos que buscar o contorno de
uma nova ética, de um novo saber, de uma nova estrutura governamental, o estabelecimento de uma nova relação entre a
sociedade e o meio ambiente.
Em relação aos problemas que já existem, é posto para
reflexão sobre o modo de desenvolvimento econômico tecnológico, que gera consequências negativas à própria sociedade,
por exemplo, têm-se os resíduos tóxicos gerados pelas indústrias químicas, ou os resíduos urbanos – o lixo doméstico – que
decorrem dos nossos padrões exacerbados de consumo, fazendo-se necessário urgente uma intervenção política na administração empresarial, nos padrões de consumo, e, principalmente,
na garantia do direito à informação.
Dando continuidade à teoria, BECK (1998) em “A sociedade de risco global”, se atem à pergunta “deve-se reinventar o direito?” Porém, não devemos observar somente aspectos
negativos, a modernidade, à multietnicidade, às tecnologias, à
medicina, são fatores positivos, porém temos que enfrentar
aspectos econômicos, como aumento da pobreza - fator de vulnerabilidade a riscos futuros - e desigualdade social.
Para Beck, a natureza transformou-se em um conceito
cultural, em um plano alternativo, em uma nova política. “Hoje
perguntamos: como se constrói e se reconstrói a relação sociedade e natureza? Com efeito, este paradigma, que busca repensar o projeto social e político, deve ser capaz de reordenar as
relações sociais entre Estado e Sociedade, entre o universalismo ético e o relativismo cultural, entre a razão prática e a filosofia do sujeito, entre o direito à integração e a diversidade,
entre as formas convencionais de legalidade e as experiências
plurais não formais de jurisdição.” (CENCIS, 2015)
4 DIREITO PENAL AMBIENTAL
4.1 MEIO AMBIENTE E A CONSTITUIÇÃO
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Sabemos que é indiscutivelmente necessário cuidados
prévios a serem tomados pelo minerador junto aos órgãos ambientais, e o causador de dano deve responder nas esferas civil,
administrativa e ambiental.
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu parágrafo
3°, art. 225 que: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Para compreensão da responsabilidade, analisamos a
norma e observamos que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas se submetem as sanções. Porém há controversa na doutrina, a aplicação do princípio da dupla imputação e teoria do
domínio do fato, exige-se que para a criminalização da pessoa
jurídica é necessário que esta esteja vinculada a pessoa natural.
Isto deve a ideia de que os crimes praticados no âmbito da pessoa jurídica só podem ser imputados criminalmente às pessoas
naturais na qualidade de autores ou partícipes. Esta posição
está fundamentada na ideia de que a pessoa jurídica, por não
possuir inteligência e vontade, seria incapaz de cometer crimes.
Todavia, até o presente momento se viu que a pessoa
jurídica pode responder na esfera penal sem a ela se vincular
uma pessoa física. Um meio de estimulação a mera vingança,
visto que o Direito Penal não resolverá os males dessa sociedade de risco, devendo se atribuir essa responsabilidade somente
na esfera cível e administrativa.
4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL
No âmbito da responsabilidade civil, será destinado ao
infrator a obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem.
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Art. 927 do CC: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem fica obrigado a repara-lo”.

Já a Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) trouxe a responsabilidade objetiva, fundamentada no risco da atividade, nos seguintes termos:
“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos
causados ao meio ambiente.”

Como o dano ao meio ambiente pode ser imenso ao
ponto de destruir um ecossistema inteiro, deve-se aplicar a teoria do risco integral, que é majoritariamente defendida pela
doutrina e amparada pela jurisprudência, pois atende à preocupação de se estabelecer um sistema o mais rigoroso possível,
ante o alarmante quadro de degradação em todo o mundo.
Diante desta colocação, é de se afirmar que é suficiente
a lesividade para a responsabilização do poluidor, sendo a análise da ilicitude da atividade irrelevante.
A responsabilidade civil ambiental tem como requisito
o evento danoso e o nexo de causalidade. Ademais, só haverá
a exclusão da responsabilidade quando (i) o risco não foi criado; (ii) o dano não existiu; (iii) o dano não guarda relação de
causalidade com a atividade da qual emergiu o risco.
4.3 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
A responsabilidade administrativa perante as infrações
ambientais possui como função o seu exercício de tutela, por
meio do poder de polícia, além deste, é prerrogativa do Poder
Público a (i) discricionariedade, (ii) autoexecutoriedade e a (iii)
coercibilidade, assim percebemos que é importante não só reprimir, mas sim prevenir.
Quando é noticiada formalmente a ocorrência de uma
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infração, deve-se desencadear os procedimentos para as tutelas
civil, administrativa e penal. Vale destacar que a omissão do
exercício do poder de polícia pela autoridade competente é
infração administrativa e, ainda, ato de improbidade, ensejando
a corresponsabilidade e até a perda do cargo pelo funcionário
público.
A Lei nº 6.938/98 (Lei de Crimes Ambientais), estabelece a política nacional do meio ambiente e para cometer o
crime deve-se ter uma conduta ilícita, assim não responde por
infração administrativa uma empresa que polui dentro dos limites de sua autorização pelo Poder Público.
As principais legislações na esfera federal que contêm
infrações administrativas ambientais, é o Decreto nº 6.514/08
que de traz as infrações e trata da apuração do processo administrativo federal, e a Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que traz infrações e também alguns tipos penais, vejamos
a definição didática de infração administrativa ambiental:
Art. 70. “Considera-se infração administrativa ambiental toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo,
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”.

Assim, percebemos que a responsabilidade administrativa é a restituição, a tentativa de reparação natural, é a prevenção, e a indenização do poluidor para com aqueles prejudicados, esta tutela administrativa possui a finalidade de resolver o
problema e fazer com que o infrator não cometa novas infrações.
4.4 CULPABILIDADE E DOMÍNIO DO FATO
É um princípio medidor ou limitador da pena, uma vez
que concluído que o fato praticado pelo agente é típico, ilícito e
culpável, podemos afirmar pela existência da infração penal. O
agente estará, em tese, condenado. Deverá o julgador, após a
condenação, encontrar a pena correspondente a infração penal
praticada, tendo sua atenção voltada para a culpabilidade do
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agente como critério regulador. Os resultados que não foram
causados a título de dolo ou culpa pelo agente não podem ser a
ele atribuídos, pois a responsabilidade penal, de acordo com o
princípio da culpabilidade, deverá ser sempre subjetiva.
Cezar Roberto Bitencourt corrobora com a afirmação de
que “sujeito ativo é quem pratica o fato descritivo como crime
na norma penal incriminadora. Para ser considerado sujeito
ativo de um crime é preciso executar total ou parcialmente a
figura descritiva de um crime.”
Sendo assim, a pessoa jurídica não possui a denominada
capacidade de ação, recebendo apenas uma pura penalização
formal, trazendo a satisfação da função simbólica do direito
penal aos anseios de justiça popular.
Klaus Tiedemann relaciona cinco modelos diferentes de
punir as pessoas jurídicas, quais sejam: “responsabilidade civil”, “medidas de segurança”, “sanções administrativas”, verdadeira responsabilidade criminal e, medidas mistas.
Conclui Bitencourt que o Direito Penal não pode abrir
mão das conquistas históricas consubstanciadas nas suas garantias fundamentais. Por outro lado, o direito penal que se fundamenta na culpabilidade não vai combater a “moderna criminalidade”, devendo assim haver um direito de intervenção, um
meio termo entre o direito penal e o direito administrativo, que
não aplique as pesadas sanções de Direito Penal, especialmente
a pena privativa de liberdade, mas que seja eficaz e possa ter,
ao mesmo tempo, garantias menores que as do Direito Penal
tradicional, para combater a criminalidade moderna.
Para Welzel, a característica geral do autor é o domínio
final sobre o fato: Senhor do fato é aquele que o realiza em
forma final, em razão de sua decisão volitiva. A conformação
do fato mediante a vontade de realização que dirige em forma
planificada é o que transforma o autor em senhor do fato.
Bittencourt afirma que esta teoria reconhece a figura do
autor mediato, desde que a realização da figura típica apresen-
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te-se como obra de sua vontade reitora, sendo reconhecido como o “homem de trás”, e controlador do executor. Essa teoria
tem as seguintes consequências: (i) A realização pessoal e plenamente responsável de todos os elementos do tipo fundamentam sempre a autoria; (ii) é autor quem executa o fato utilizando outrem como instrumento (autoria mediata); (iii) é autor o
coator que realiza uma parte necessária do dano global (domínio funcional do fato).
5 ANÁLISE DO CASO MINERADORA SAMARCO
O desastre ocorrido no distrito de Bento Rodrigues, pertencente ao município de Mariana-MG, foi a mais violenta tragédia ambiental do brasil. Na tarde do dia 05 de novembro de
2015, ocorreu o rompimento das barragens da Samarco Mineradora, provocando uma avalanche de lama resultante dos rejeitos da produção de minério de ferro, fato este que destruiu a
maioria dos imóveis do referido distrito, em face de uma enxurrada de lama que assolou a localidade.
Diante das graves consequências humanas e ambientais,
quem suportarão as responsabilidades das mortes, das perdas e
do prejuízo pelo desastre ambiental?
De acordo com informação em jornais, existe um laudo
técnico elaborado em 2013, a pedido do Ministério Público de
Minas Gerais que teria alertado sobre riscos de ruptura das barragens, sobretudo, acerca da potenciação de processos erosivos.
Sendo assim, poderia sim, o Governo de Minas ter sido negligente nas concessões de licenças ambientais.
A lei nº 7.805/89 em seu art. 19 estabelece que: “o titular de autorização de pesquisa, de permissão de lavra garimpeira, de concessão de lavra, de licenciamento ou de manifesto de
mina responde pelos danos causados ao meio ambiente”. Assim observamos que a mineradora ao explorar recursos ambientais é obrigada a recuperar o ambiente degradado, tratando-
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se de uma responsabilidade objetiva ou sem culpa, basta que
estejam presentes o dano e o nexo causal.
Nestes acontecimentos catastróficos, surgem indagações múltiplas vinculadas à responsabilidade penal e administrativa das pessoas jurídicas e a responsabilidade objetiva do
Estado, observamos o artigo 37, § 6º, da Constituição da República de 1988:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”

A pessoa jurídica pratica ou não crimes? Neste campo
de discussão, existem correntes doutrinárias que analisam as
Teorias da Ficção e Teoria da Realidade ou da personalidade
real.
Para a Teoria da Ficção criada por Savigny, a pessoa jurídica tem existência fictícia ou irreal, não possuindo vontade
própria. Falta à pessoa jurídica, consciência, vontade e finalidade, tão importante para a configuração do fato típico. Também faltariam outros requisitos para pessoa jurídica, como imputabilidade e potencial consciência da ilicitude, imprescindíveis para a formação da culpabilidade.
Já a teoria da personalidade real, teve como estudioso,
Otto Gierke, que entendia que a pessoa jurídica não deve ser
entendida como um ser artificial criado pelo Estado, mas pelo
contrário, um ente real, totalmente independente das pessoas
que a compõem. Sobre este assunto, aparecem três correntes, a
saber:
A primeira corrente: Para esta corrente, pessoa jurídica
não pode praticar crimes ou ser responsabilizada penalmente,
consoante os fundamentos de: (a) O princípio da responsabilidade subjetiva - Neste caso, a pessoa jurídica não age com dolo
ou culpa; (b) Princípio da culpabilidade - A pessoa jurídica não
tem potencial consciência da ilicitude; (c) Princípio da respon-
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sabilidade pessoal - Assim, responsabilizar uma pessoa jurídica
seria o mesmo que responsabilizar uma coletividade; (d) Princípio da pessoalidade das penas - Neste caso, a pena ultrapassaria a pessoa do condenado, ultrajando princípios fundamentais.
A segunda corrente: A pessoa jurídica pode praticar
crime ambiental, na perspectiva da Lei nº 9.605/98, com os
seguintes fundamentos: (a) Estamos aqui diante de uma responsabilidade objetiva autorizada pela própria Constituição da
República de 1988; (b) A pessoa jurídica responde por seus
atos, devendo fazer adaptações quanto ao juízo de culpabilidade às suas características; (c) Neste caso, o que passaria da pessoa jurídica condenada seriam os efeitos da condenação, fato
este que ultrapassaria o princípio fundamental da personalidade.
Terceira corrente: Aqui, apesar da pessoa jurídica não
poder cometer crimes, seria possível responsabilizá-la, penalmente, com as seguintes condições: (a) Neste caso, é fato a
existência de um crime ambiental, praticado mediante ordens;
(b) O crime seria praticado em seu benefício. É importante entender, neste caso, que a responsabilidade deve atender à pessoa física (autora do crime), mas também a pessoa jurídica (autora da ordem). Trata-se do sistema da dupla imputação: a pessoa jurídica deve ser denunciada juntamente com a pessoa física, Constituição Federal, art. 3º, Lei nº 9.605/98, que diz em
seu parágrafo único que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
O Superior Tribunal de Justiça entende que não se trata
de uma responsabilidade objetiva nem subjetiva. A responsabilidade aqui é social.
No que concerne ao dano ambiental causado pelo rompimento das barragens, trata-se de uma infração administrativa
sujeita a multa, levando-se em consideração a gravidade do
dano.
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Sendo assim, a Samarco Mineradora teria responsabilidade penal e administrativa? Fillipe Azevedo Rodrigues corrobora com esse entendimento afirmando que:
“A distinção de abordagens entre o Direito Administrativo
sancionador e o Direito Penal reside na função de peculiar
que cada um desempenha dentro da unidade do ordenamento
jurídico. O ponto central de divergência está nas finalidades
distintas que ambos perseguem, ou seja, o que define cada um
é o critério teleológico. A função/finalidade do Direito Penal
consiste na defesa dos bens jurídicos em casos concretos e segue critérios de lesividade ou perigo concreto, bem como de
imputação de responsabilidade individual de um ilícito próprio. Já o direito administrativo visa a gestão.” (RODRIGUES, 2014)

Para o autor os motivos da confusão do alcance punitivo entre o regime administrativo sancionador e penal é:
“(i) a transferência da proteção de bens jurídicos do direito
administrativo para o direito penal, tal como o que já foi exposto, decorre de novos riscos e das peculiaridades da sociedade complexa, a exemplo da necessidade de defesa do meio
ambiente (gestão de riscos); além disso (ii) pode-se reiterar o
descrédito da instância administrativa, em si, na prevenção e
reparação de ilícitos de mera conduta ou cumulativos, o que
atraiu a intervenção penal subsidiária; por fim (iii) a ingerência expansionista da esquerda na política criminal das últimas
décadas, transformando o direito penal em instrumento de
gestão para promoção da justiça social.” (RODRIGUES,
2014)

“O que não se pode aceitar é a imposição de pena de
prisão as condutas do direito penal administrativizado. De imediato afastam-se os princípios da proporcionalidade e da eficiência, pois o menor potencial ofensivo não é conciliável com a
privação de liberdade.” (RODRIGUES, 2014)
As sanções de privação de liberdade trazidas pelos tipos
penais não são compatíveis com a realidade das pessoas jurídicas, por esta razão, deverão ser especificadas, não sendo mais
uma norma penal em branco, para assim, tornar proporcional a
sanção aplicável, diante do agravo ocorrido, fixando limites
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mínimos e máximos.
A função da responsabilidade criminal das pessoas físicas e jurídicas, como já observado, é o art. 225, §3º da Constituição Federal. Diante da imposição constitucional, em 1998
editou-se, em caráter de urgência, a Lei nº 6.938/98 (Lei de
Crimes Ambientais). Embora elogiada por ecologistas, a legislação foi duramente criticada por parte da doutrina.
Referente a esta legislação é importante ressaltar sobre
as inúmeras normas penais em branco nela contida, que são
aquelas que necessitam complementação por outra norma jurídica para serem aplicadas.
6 CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi demonstrar que há necessidade de modificação na responsabilização penal - privativa de
liberdade - quanto aos crimes ambientais. O que acontece é que
está sendo cessada a liberdade do indivíduo muito mais no aspecto simbólico do que útil de reestabelecer um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, não é através da responsabilidade
penal que será retirado o patrimônio para indenizar as pessoas
vítimas desses desastres e dos crimes ambientais em geral, não
é porque um cidadão cortou uma arvore que ele deverá ter esse
peso, o direito penal não tem esse cunho reparador de vítima, a
multa do direito penal não vai para a vítima.
O que ocorre é que as pessoas buscam retribuir o mal
praticado sem pensar nos fatores sociológicos que isso poderá
ocasionar – revolta, crimes mais violentos, aumento da criminalidade, a não ressocialização, reincidência, presídios superlotados, fuga, impunidade, mais violência e etc.- deve-se procurar sempre punir o criminoso, privando-o de sua liberdade somente quando imprescindível, procurando manter medidas
mais garantistas de ressocialização como as penas restritivas de
direito.
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Essa nossa sociedade vive em constante risco e necessita de uma mudança de paradigmas principalmente no que concerne à cultura do meio ambiente, sendo assim nosso objetivo
geral foi contribuir para a formação de pensamentos contributivos para uma ideologia desenvolvimentista.
Buscam-se soluções rápidas e eficazes para a melhoria
de nossa segurança, pois na medida em que a sociedade avança, novos crimes são cometidos, novas idéias são formuladas,
tornando difícil tratar o mal sem ser pela raiz do problema.
Clamamos paz, e um lugar onde as pessoas não precisem utilizar da auto-tutela por falha do estado.
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