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1. Introdução
A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas e vastas do
mundo, sendo composta na atualidade por diversos tipos de normas jurídicas:
leis, decretos e resoluções, e em todos os níveis da Federação: União, Estados e
Municípios, que visam garantir à sociedade, aos órgãos ambientais e ao Parquet
a eficácia e a celeridade para processar e punir as pessoas físicas ou jurídicas
que cometerem infrações contra o meio ambiente.
Embora à luz do ordenamento jurídico o meio ambiente possua
relevância, as infrações à legislação ambiental perpetradas por pessoas físicas
ou jurídicas são cada vez mais rotineiras em todo o território brasileiro. Assim,
o arcabouço de normas - em sua maior parte de conteúdo qualitativo - não tem
sido suficiente para garantir a tutela do meio ambiente.
Considerando a problemática da efetividade da tutela do meio ambiente
no território brasileiro, este trabalho possui por intento a análise dos conceitos
de dano ambiental e de responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de
crimes ambientais, no sentido de fazer uma abordagem crítica e pontual sobre a
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tragédia socioambiental4 provocada pela ruptura da barragem de rejeitos de
Fundão, da mineradora Samarco, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues,
em Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015, que provocou diversos efeitos no
ambiente e nas formas de vida das comunidades atingidas ao longo do Rio Doce
e pela costa do Estado do Espírito Santo.
Por meio de pesquisa exploratória com base em pesquisa bibliográfica e
jurisprudencial, descreve as medidas de fiscalização que podem ser adotadas no
Brasil pelo poder público, com fulcro na legislação vigente, cumulada com as
hipóteses legais que preveem condenações aos infratores. A seguir, descreve os
danos e crimes ambientais cometidos no caso Samarco, levando em
consideração o que foi noticiado na mídia e os laudos efetivos, bem como a
responsabilização por estes danos, e os crimes em espécie aos quais os agentes
foram denunciados pelo Ministério Público.
O trabalho assinala o impacto do caso Samarco a um ecossistema,
considerando que mais de 26 meses após o pior desastre socioambiental da
história do país, milhares de ações sobre a tragédia de Mariana em face da
Samarco e de outros responsáveis pela poluição de quilômetros de rios e
devastação de povoados se arrastam na Justiça entre centenas de recursos, que
se estendem também a punições administrativas. E ainda, enfatiza a importância
de que as normas de proteção ambiental possam ser efetivadas no Brasil, no
sentido de inibir que outros desastres ambientais ocorram no país.
Diante disso, o estudo busca apresentar uma análise crítica e pontual
sobre o desastre ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão e suas
consequências socioambientais. O estudo ressalta que não obstante os efeitos e
a responsabilidade desta tragédia ainda estejam sendo avaliados, os danos
causados ao meio ambiente e às populações atingidas são incomensuráveis,
acarretando para muitas das vítimas, sentimentos de dor e de impunidade.
Antes de entrar no mérito da análise estritamente jurídica das questões
ambientais para
em seguida, aplicar as reflexões efetuadas ao paradigmático
caso do desastre ambiental de Bento Rodrigues, é oportuno retomar alguns
marcos fundamentais de análise conceitual e do percurso histórico da
responsabilidade penal das pessoas jurídicas. À este tema será dedicada a
próxima seção.
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2. Dificuldade e aporias no binômio responsabilidade penal e de entes
A história da responsabilidade penal da pessoa jurídica é muito antiga.
O antigo brocardo latino societas delinquere non potest, acompanhado pela
ideia da necessidade de um animus doloso para a atribuição de responsabilidade
criminal, por um bom tempo, contribuiu em conjunto para a difusão da
concepção individualista sobre manter uma separação entre responsabilidade
jurídica e criminal. Em particular, a propagação no século XVII da concepção
individualista abriu as portas para duas formas de lidar com a pessoa jurídica
atribuível sob as duas teorias históricas: realista e da ficção. Como foram
concebidas a responsabilidade penal e a pessoa jurídica à luz de tais teorias? A
teoria da ficção, de acordo com a concepção de Savigny exclui a atribuição de
responsabilidade para pessoas jurídicas por atos ilícitos dolosos ou culposos dos
seus representantes. Sendo a pessoa jurídica uma ficção, necessita de uma
relação de representação que permite a atribuição da vontade do indivíduo à
pessoa jurídica. Esta última pode ser obrigada somente através de atos negociais
e não ilícitos . Aqueles que seguiram e seguem essa teoria não podem deixar de
excluir a relação entre responsabilidade penal e pessoa jurídica (OTT, 2003).
Nesta concepção se baseou, por exemplo, as cortes americanas do
século XVIII para sustentar o dogma no soul to damn, no body to kick. Na
Europa, a doutrina francesa tradicional, como a maioria das italianas, faziam
apelação para reforçar o princípio societas delinquere non potest Diversa é a
posição. para aqueles que defendem a um outro grupo de teorias: os realistas. À
luz destas teorias, a pessoa jurídica é inteiramente capaz, tem uma vontade
distinta daquela dos indivíduos; ela atua através de órgãos cujos atos não se
enquadram no modelo de representação da pessoa física, mas somente através
de uma parte. Em consequência são imputáveis à pessoa jurídica esses atos
postos no lugar da pessoa fisica como órgão, no âmbito das suas competências
(OTT, 2003, p. 7).
O legado de uma e da outra teoria no pensamento dos juristas modernos
ajudou a colocar um véu de obscuridade sobre o tema objeto de nossa análise,
contribuindo diretamente ou indiretamente ao reforço da societas delinquere
non potest. Se as teorias da ficção têm contribuído para excluir qualquer relação
entre responsabilidade penal e pessoa jurídica; as teorias realistas contribuíram
para confundir as ideias tanto porque conduziram ao princípio de que o objeto
de disciplina normativa é conduzido não por um indivíduo, mas por um super-
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homem, quanto porque não esclarecem que tipo de responsabilidade pode vir
atribuída à pessoa jurídica: pessoal, objetiva, etc.
O problema básico de todas as teorias que se enquadram em um ou em
outro formato é a definição do conceito de pessoa jurídica per relationem à
pessoa física. Este método de definição de pessoas jurídicas, dependente da
definição do que a pessoa física é ou não é, já encontra-se superado pela tese
kelseniana que define a pessoa jurídica como expressão unitária de um
complexo de normas, que é de uma ordem… que regula o comportamento de
uma pluralidade de homens (KELSEN, 1962, p. 320).
As possibilidades abertas por essa teoria e subsequentes remodulações
permitiram-na alcançar em muitos países do mundo 5, a partir dos anos 90 do
século passado, uma disciplina jurídica destinada a punir infracções penais
contra o meio ambiente cometidas por pessoas jurídicas entendidas como entes
ou sociedades de responsabilidade limitada, que por longo tempo
permaneceram sem reo.
A configuração de origem kelseniana, com alterações posteriores,
permitiu na verdade enxergar as pessoas jurídicas de um novo modo em
relação às teorias tradicionais. Na verdade, lançou luzes a esse quadro jurídico
incorporado pelo conceito de pessoa jurídica, refere-se a comportamentos dos
indivíduos, ou melhor, de uma pluralidade de indivíduos. O "conjunto" de
indivíduos organizados para atingir determinados fins é a principal
característica dos entes. Diante de tal fenômeno, a responsabilidade muda e é
articulada de forma diferente. As categorias de responsabilidade que entram em
jogo são, ao lado da responsabilidade pessoal, também a objetiva e indireta,. O
caráter objetivo de tal responsabilidade, mitigado através do elemento
negligente, é dificilmente superável. Quando se estabelece que a entidade como
um todo e , portanto, não o administrador individualmente deve se submeter a
uma sanção penal, é quase certo que as repercussões de tais sanções serão
sentidas mesmo pelos indivíduos que não têm nada a ver com o crime. A
responsabilidade da instituição, nesse caso, nunca é pessoal em sentido estrito,
mas objetiva, muitas vezes na subcategoria da responsabilidade indireta: a
instituição é responsável e todos os indivíduos que dela dependem sofrerão as
5

Por exemplo, na França em 1994 foi introduzida no Código Penal a responsabilidade penal das
pessoas morais ; na Itália o legislador introduziu em 2001 o Decreto Legislativo n. 231
intitulado «Disciplina da responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas, das sociedades e
das associações ainda privadas de personalidade jurídica».
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consequências da sanção , sejam eles os autores materiais de ilícitos ou não
(também porque muitas vezes o autor real não é identificável). Existe apenas
um caso em que a responsabilidade pode se dizer pessoal, aquele em que a
instituição nasceu com fins ilícitos, por exemplo uma organização criminosa: se
pode supor, neste caso, que todos os sujeitos que trabalham para e na instituição
conheçam a ilegalidade de seus atos.
A revisão do conceito de pessoa jurídica contribuiu para o que tem sido
denominado “urgência da prática”, ou seja, os sempre mais frequentes e
catastróficos danos ambientais, impõe, nos anos 90 do século passado em
muitos países europeus e além, a virada para a responsabilidade penal das
instituições, embora não sempre com escolhas sem ambiguidade.6 É a partir
desse período que não somente se começa a temer os danos financeiros e
sociais determinados, por exemplo, pelo fracasso das sociedades, mas o
punctum dolens das atividades de muitas empresas e sociedades se tornam
precisamente temidas pelas repercussões negativas de certas atividades,
muitas vezes ilegais, na saúde humana, devido a danos ao meio ambiente ou
por produtos defeituosos. Não se pode permitir que aqueles que realizam tais
atividades sejam declarados irresponsáveis e sujeitos a sanções civis ou
administrativas que não envolvam todos os efeitos da sanção penal em termos
de estigmatização e, portanto, afetam a reputação das instituições. E é assim
que, também no Brasil, em 1998, se aprova uma Lei que prevê, a partir do
ditame constitucional, uma responsabilidade penal de pessoas jurídicas. No
entanto, isso não impediu a ocorrência de um dano ambiental catastrófico em
2015, que será levado em consideração nos parágrafos seguintes. Primeiro, no
entanto, é importante abordar o conceito de dano ambiental no sistema jurídico
brasileiro.
3. Dano ambiental: noções gerais
O dano ambiental surge da violação a um direito juridicamente
protegido, ferindo a garantia constitucional, inserida no artigo 225 da Carta
Magna de 1988, que assegura à coletividade um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, nos seguintes termos:
6

É o caso do legislador italiano que qualifica como ‘administrativa’ a responsabilidade no título
dado ao decreto legislativo, inobstante a disciplina seja intrínseca de elementos penalísticos
(Conforme SALARDI, 2005).
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«Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações (BRASIL, 2016)».

Para isso, não basta que certo comportamento altere negativamente ou
prejudique o meio ambiente, é preciso que haja uma norma que proíba
determinada atividade ou proteja certo bem ambiental.
Assinala Antunes (ANTUNES, 2010, p. 248) os aspectos culturais e
ideológicos que cercam a relação entre o ser humano e a natureza que, segundo
ele, é uma dicotomia necessária «[...] para que o modo de produção capitalista
pudesse justificar a apropriação da matéria prima, para que pudesse justificar a
transformação das realidades naturais em proveito da indústria e da acumulação
de capital».
Nesse sentido, o filósofo francês Luc Ferry (2009) assim dispõe:
«Pois o homem é, por excelência o ser da antinatureza. É de fato a sua
diferença específica em relação aos outros seres, inclusive os que parecem mais
próximos deles: os animais. É por isso que ele escapa aos ciclos naturais que ele tem
acesso à cultura e mesmo acesso à moralidade que supõe um ser para a lei e não
somente para a natureza, É por não estar limitada pelo instinto ou pelos processos
biológicos que a humanidade possui uma história, que as gerações se sucedem mas não
se assemelham em tudo ao passo que o reino animal observa uma perfeita continuidade.
(FERRY, 2009, p. 37)».

Todavia, uma mudança de paradigma em relação a tutela ambiental se
tornou perceptível a partir da década de 1980, tendo como marco inicial a
promulgação da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente n. 6.938 de 31 de
agosto de 1981, que passou a definir meio ambiente como «o conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica,
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas» (art.3º, I).
Nessa esteira, José Afonso da Silva, citado por Luís Paulo Sirvinskas
(2011), conceitua meio ambiente como «a interação do conjunto de elementos
naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas».
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Vale lembrar que a Lei n. 6.938/81 sofreu forte influência internacional,
oriunda da Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, realizada em
Estocolmo, Suécia, no ano de 1972. Também foi influenciada pela experiência
legiferante norte americana, especialmente pela lei do ar puro, pela lei da água
limpa e pela criação do estudo de impacto ambiental, todos da década de 1970.
No entanto, na definição adotada em nossa legislação, não existe a
concepção expressa do que é, ou em que se constitui o dano ambiental. Tal
desconforto conceitual encontrado em termos legais não ocorre somente no
Brasil, como afirma Polido (2005, p. 25):
«A dificuldade demonstrada quando da utilização de termos legais nem sempre
precisos não constitui privilégio da legislação brasileira, pois em todo o mundo o
problema é encontrado. Prova disso está impressa na definição dada pelo Conselho da
União Europeia, ao termo meio ambiente: A combinação de elementos cujas complexas
inter-relações estabelecem o marco e as condições da vida, tal como são ou como são
percebidos, pelos indivíduos e pela sociedade».

Ademais, nota-se que o legislador, por meio da Lei n. 6.938/81, vincula
poluição e degradação ambiental, ao destacar que a poluição é consequência da
degradação, sendo essa última resultado de qualquer atividade que, direta ou
indiretamente, afete o meio ambiente.
Outros doutrinadores arriscaram-se a adentrar nessa seara e elaborar
uma conceituação para dano ambiental. Em vista disso, muito esclarecedores
são os ensinamentos de Morato Leite, Dagostin e Schimidtz (2002, p. 467):
«Toda lesão a algum bem que seja juridicamente protegido configura-se um
dano. Qualquer diminuição ou alteração de um bem destinado à satisfação de um
interesse, deve ser evitada tanto em seu aspecto patrimonial quanto no extrapatrimonial,
devendo haver reparação integral. Ora, se o meio ambiente é um bem protegido
juridicamente, e sua definição legal é amplíssima, pode-se dizer que toda alteração
nociva a qualquer dos muitos elementos que o compõem, constitui-se em dano
ambiental».

Embora a Lei 6.938/81 tenha oferecido um norte ao tentar definir os
conceitos de poluição e degradação ambiental, criando meios para a
concretização do dano ambiental, para se entender seu alcance é necessário
compreender a complexidade do meio ambiente, este conjunto de elementos

10

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
ANNO 2017 / NUMERO 2

essenciais à vida, onde a degradação de apenas um componente poderá colocar
em risco o perfeito funcionamento do todo.
Na atualidade, pode-se concluir que ainda não há um conceito preciso
para dano ambiental, Milaré (2011) salienta que o conceito de dano ambiental,
assim como o de meio ambiente, é aberto, ou seja, sujeito a ser complementado
casuisticamente, de acordo com cada realidade concreta que se apresente ao
intérprete. O conceito de dano ambiental deve atingir as lesões de caráter
patrimonial e extrapatrimonial, como também devem abranger não apenas o
meio ambiente natural, com também o artificial, cultural e o meio ambiente do
trabalho.
3.1. Características do dano ambiental
Considerando a abstração do conceito legal de meio ambiente definido
pela Lei n. 6.938/81, a doutrina apontou algumas particularidades comuns a
esse instituto. Uma das correntes que se manifesta sobre o tema é a trazida por
Edis Milaré, que indica como características do dano ambiental: a pulverização
de vítimas, a difícil reparação e a difícil valoração do dano ambiental e
ecológico.
A diferença entre o dano ambiental e o chamado dano comum ou
tradicional, consiste no fato de que, enquanto o último atinge um determinado
indivíduo ou um grupo de vítimas, aquele atinge, necessariamente uma
coletividade difusa de vítimas, «mesmo quando alguns aspectos particulares da
sua danosidade atingem individualmente certos sujeitos» (MILARÉ, 2001, p.
423).
Outra característica do dano ambiental é a difícil reparação. O art. 225,
§3º da CF determina que:
Art. 225: §3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independente da obrigação de reparar o dano.

Sobre o assunto, assinala Antunes (2010, p. 252):
«Aquele que tenha sido condenada por crime contra o meio ambiente não está
isento da obrigação de reparar o dano causado como, também, não estará isento de pena
se, após ter causado o dano ambiental, resolver repará-lo. A sanção administrativa tem
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uma função eminentemente repressiva e pedagógica. É exercida para que o poluidor e a
sociedade saibam que não é admissível a prática de ilícitos ambientais».

Ocorre que, na maior parte dos casos, a reestruturação do meio
ambiente ao seu status quo ante é muito difícil ou até mesmo impossível e a
mera reparação pecuniária é sempre insatisfatória e inapta a recompor o dano.
O que se observa atualmente é que a sociedade tem dado muita ênfase à
reparação do dano ambiental. Entretanto, não resta dúvidas que nesta matéria
devemos concentrar esforços na prevenção.
Por fim, o dano ao meio ambiente é de difícil valoração. Esta
característica é consequência direta da anterior, tendo em vista a dificuldade de
se estabelecer parâmetros financeiros de reparação. Nem sempre é possível
quantificar o dano ambiental. Isso ocorre porque os recursos naturais não têm
valor econômico, e além dos danos de ordem material, pode-se pleitear também
a reparação por danos morais ambientais.
4. Responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 173, §5º, que
os crimes cometidos por pessoas jurídicas deviam ter suas penas cumpridas de
acordo com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica ou até
mesmo contra a economia popular. O legislador constituinte também se
preocupou em dedicar um capítulo para o meio ambiente, onde no artigo 225,
§3º, afirma que as condutas atentatórias ao meio ambiente seriam passíveis de
uma sanção penal, abrangendo inclusive às pessoas jurídicas.
Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 inaugura a tutela
constitucional do meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro (BRASIL,
1988). Pela primeira vez, o direito ao meio ambiente, ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida,
ganhou status constitucional, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225,
caput, da CF).
Segundo os ensinamentos de Edis Milaré (2009, p.144):
«De fato, a Carta Brasileira erigiu o meio ambiente à categoria de um daqueles
valores ideias da ordem social, dedicando-lhe, a par de uma constelação de regras
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esparsas, um capítulo próprio que, definitivamente, institucionalizou o direito ao meio
ambiente sadio como um direito fundamental do indivíduo».

O aumento cada vez mais maior de atos de degradação ambiental,
praticados principalmente por grandes empresas, assim como a conscientização
da população em relação a necessidade de realização do desenvolvimento
econômico sustentável, associado a uma noção de meio ambiente como direito
difuso e transindividual, exigiram uma tutela mais eficiente deste bem jurídico.
A partir da nova ordem constitucional instituída em 1988, o meio
ambiente passou a ser tratado como direito fundamental, de caráter difuso,
transindividual, indivisível, cuja titularidade pertence a todos os seres humanos,
tendo sido a matéria disciplinada pelo artigo 225 da CF/88.
«Art. 225, caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988)».

No parágrafo 3º do art. mencionado, está previsto que «as condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da
obrigação de reparar o dano» (BRASIL, 1988).
Na esfera ambiental, portanto, um dano pode gerar a seu causador
responsabilidade criminal, civil e administrativa, sem que a punição em duas ou
até mesmo nas três esferas configure bis in idem. É importante ressaltar, porém,
que a tríplice responsabilidade ambiental é permitida, mas não necessária. Isto
é, somente haverá sanção em todas as esferas se o fato configurar infração
administrativa e infração penal e também gerar o dever de indenizar.
De acordo com entendimento majoritário da doutrina e da
jurisprudência, tal dispositivo constitucional teria iniciado no Brasil o instituto
da responsabilidade penal da pessoa jurídica. No entanto, mesmo com a
expressa previsão constitucional admitindo a responsabilização penal da pessoa
jurídica, o tema gerou controvérsia e polêmica entre os doutrinadores
brasileiros, havendo aqueles que defendem que a Constituição (BRASIL, 1988)
não previu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas tão somente a sua
responsabilidade administrativa.
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É certo que a Constituição Federal, em duas situações, cuidou da
responsabilidade da pessoa jurídica (crimes econômicos e ambientais – CF,
artigos 173, §5º e 225, §3º). Por enquanto, apenas no que concerne aos crimes
ambientais o assunto foi regulamentado (Lei 9605/1998, art. 3º). Contudo, até
hoje a doutrina discute se essa responsabilidade tem ou não caráter penal
(GOMES; GARCÍA; BIANCHINI, 2007).
Conforme Bittencourt (2000, p.165) complementa:
«A conduta (ação ou omissão), pedra angular da Teoria Geral do Crime, é
produto essencialmente do homem, repudiando não só a hipótese de a conduta ser
atribuída à pessoa jurídica, mas também a interpretação de que a Constituição teria
dotado a pessoa jurídica de responsabilidade penal».

Nesse interim, aqueles que acreditam na inexistência de previsão
constitucional a respeito da responsabilidade penal da pessoa jurídica,
interpretam a disposição constitucional segundo o entendimento de Walter
Coelho (1998, p.48), o qual afirma que, o § 3° do artigo 225 relaciona sanções
penais às pessoas físicas e sanções administrativas às pessoas jurídicas.
Ainda que, nem a lei nem a Constituição Federal vinculem a
responsabilidade da pessoa jurídica à da pessoa física, parte da doutrina, bem
como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), adotavam a Teoria da Dupla
Imputação Necessária, segundo a qual a pessoa jurídica somente poderia
integrar o polo passivo de uma ação em litisconsórcio necessário com uma
pessoa física, conforme se depreende do voto da Ministra Maria Thereza de
Assis Moura no Recurso em Mandado de Segurança nº 27.593-SP:
«Com efeito, esta Corte assentou o entendimento no sentido de que, nos crimes
ambientais, é necessária a dupla imputação, pois não se admite a responsabilização
penal da pessoa jurídica dissociada da pessoa física, que age com elemento subjetivo
próprio».

Não obstante a divergência de posicionamentos referente ao tema,
prevalece entre os juristas brasileiros a aceitação da previsão constitucional de
responsabilização penal da pessoa jurídica. Nessa esteira, Castelo Branco (2001,
p.59) sustenta:
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«Não há dúvida de que o propósito dos dispositivos constitucionais foi o de
determinar que as pessoas jurídicas, independentemente da responsabilidade individual
de seus dirigentes, incorram, também, numa responsabilização civil, administrativa ou
penal, pelos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e a economia
popular e contra o meio ambiente».

Afirma Fernando Galvão que o Poder Constituinte Originário fez a
opção política de responsabilizar o ente coletivo pela prática de crime, buscando
demonstrar que essa nova perspectiva de responsabilidade se apoia,
dogmaticamente, em uma nova perspectiva do Direito Penal (GALVÃO, 2002).
Dessa forma, podemos concluir que a Constituição Federal de 1988
trouxe uma grande inovação ao admitir a responsabilidade penal da pessoa
jurídica, que passou a ser disciplinada pela Lei 9.605/98.

4.1. Lei de crimes ambientais, nº 9.605 de 1998
Diante das inúmeras mudanças geoclimáticas bem como a crescente
degradação da natureza, não resta dúvida da real necessidade de se estabelecer
uma proteção adequada e eficiente para conservação ambiental. Em vista disso,
tornou-se necessária a criação de uma legislação destinada a cuidar de forma
mais meticulosa da tutela penal e administrativa do meio ambiente, para assim,
completar o sistema do direito ambiental brasileiro.
Por conseguinte, foi criada a Lei n. 9.605, de fevereiro de 1998, que
regulamenta a responsabilidade penal e administrativa da pessoa jurídica,
permitindo também a responsabilização da pessoa física autora e coautora da
infração. A promulgação da Lei de Crimes Ambientais demonstra um certo
amadurecimento da sociedade brasileira em termos de consistência ambiental
pois, pela primeira vez em nossa legislação, o crime ambiental passou a ser
tipificado com possibilidade de sanção a quem agride o meio ambiente.
De acordo com o artigo 21 da Lei n. 9.605/98, as sanções cabíveis à
pessoa jurídica são: multa; restritivas de direitos; e, prestação de serviços à
comunidade. Em certos casos há, ainda, a possiblidade de substituição de penas
de prisão por penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade,
caso em que a punibilidade é extinta mediante a apresentação de laudo que
comprove a recuperação do dano ambiental.
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Dessa forma, os casos que não puderem ser solucionados na esfera
administrativa ou civil, poderão ter a interferência penal. Logo, tratando-se de
crimes ambientais, poderá haver, se necessário, as três de formas de
reponsabilidade cumulativamente, porém, cada uma determinando formas de
sanção distintas.
É importante lembrar que, no que se refere aos crimes ambientais, sua
proteção consiste mais na eminência do perigo do que no próprio dano em si,
destacando-se o princípio da prevenção do direito ambiental, de modo a
antecipar a proteção e garantir a segurança do meio ambiente.
Nestes termos, o perigo pode ser classificado em concreto, abstrato ou
presumido, onde «nem sempre é possível encaixar o direito criminal ambiental,
delineado pela Constituição Federal, nos preceitos do direito penal tradicional,
tendo em vista suas características peculiares» (FIORILLO; CONTE, 2012).
Ademais, a categoria de crimes ambientais abrange, além dos danos
causados a fauna e a flora, os danos que afetam o patrimônio cultural e urbano e
até mesmo aqueles que impedem de alguma forma a fiscalização que seria feita
por parte da administração pública, sendo todos passíveis de pena pelas normas
reguladas na Lei de Crimes Ambientais.
4.2. Instituto da desconsideração da personalidade jurídica
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como
objetivo à suspensão temporária da pessoa jurídica, para que os seus sócios,
gerentes e administradores, possam ser responsabilizados judicialmente. De
acordo com Flávio Tartuce «permite ao juiz não mais considerar os efeitos da
personificação da sociedade para atingir e vincular responsabilidades dos
sócios» e, ainda explica o mesmo autor que «o escudo, no caso da pessoa
jurídica, é retirado para atingir quem está atrás dele, o sócio ou administrador»
(TARTUCE, 2012, p. 148).
Ocorre que, no direito brasileiro, o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica, é mais utilizado no âmbito do Direito Civil, onde se
retira o manto da pessoa jurídica, para se atingir os bens dos sócios devedores
ou que cometeram fraudes.
Porém, no que tange aos crimes ambientais, essa desconsideração é
tratada no art. 4º da lei 9.605/98 (BRASIL,), que estabelece o seguinte: «Poderá
ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo
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ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente».
Mostrando que, quando trata de crimes contra o meio ambiente os responsáveis
pela empresa podem ser penalizados pelos danos cometidos no exercício de
suas funções.
Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP):
«AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ambiental, em fase de
execução – Desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios no polo
passivo da demanda – Previsão contida no artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/1998) – Dispositivo de índole civil – Aplicação da teoria menor – Desnecessidade
de comprovação de abuso ou fraude – Recurso não provido. [...] O agravo, contudo, não
merece provimento. No presente caso, estamos adstritos à delimitação do objeto
pretendido, no caso, o pedido de afastamento da decisão que manteve o decreto de
desconsideração de personalidade jurídica e redirecionamento da execução aos sócios.
[...] Analisados os autos detidamente, não se constata desacerto na decisão proferida. A
teoria da desconsideração da personalidade jurídica em matéria ambiental está
disciplinada no artigo 4º da Lei 9.605/1998 Lei de Crimes Ambientais, in verbis: “Art.
4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. Com
efeito, em demandas que tenham por objeto a proteção do meio ambiente, as entidades
jurídicas podem ser desconsideradas sempre que a personalidade for óbice ao
ressarcimento dos danos causados, alcançando-se as pessoas físicas por ela
responsáveis. Adota-se, pois, a teoria menor da desconsideração, sendo admitida de
forma objetiva, ou seja, sem se perquirir eventual conduta dolosa ou culposa dos sócios
e/ou dos administradores. [...] Evidente, portanto, que, em matéria ambiental, o
ordenamento jurídico optou pela proteção desse patrimônio em detrimento da proteção à
personalidade das pessoas jurídicas. Em adição, importa remarcar que, embora a regra
da desconsideração da personalidade jurídica esteja disciplinada na Lei de Crimes
Ambientais, o dispositivo é de índole civil, aplicando-se, pois a demandas dessa
natureza. Portanto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em matéria
ambiental tem inteira aplicação no caso dos autos, uma vez que há evidência de que a “a
empresa vem dificultando o cumprimento do julgado”, conforme destacado pelo MM.
Juízo a quo (fl. 23). Assim, acertada a decisão do juízo monocrático que determinou o
redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios, inexistindo, pois, situação
apta a justificar a reforma da decisão agravada. (TJ-SP - AI: 20080875220168260000
SP 2008087-52.2016.8.26.0000, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento:
29/02/2016, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2016)».
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Portanto, se os entes personificados cometem delitos ambientais de
forma consciente e por vontade própria, visando a garantia de interesses
particulares, pode-se concluir que é absolutamente plausível figurarem no polo
passivo de uma ação penal.
5. Contextualização do caso samarco

Em novembro de 2015, a vida dos moradores do município de
Mariana/MG, foi marcada pelo rompimento das barragens de Fundão e
Santarém, pertencentes à mineradora Samarco S/A, que transbordaram,
despejando milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais na foz do Rio
Doce.
Criadas para receberem os rejeitos advindos do processo de
extração de minério de ferro pela mineradora Samarco S/A, as barragens
de Fundão e Santarém estavam localizadas em um complexo que,
ironicamente, se chamava “Alegria”.
De acordo com relatório preliminar do IBAMA (2015), a
barragem de Fundão continha 50 milhões de m³ de rejeitos de minério de
ferro, sendo que houve um vazamento de 34 milhões de m³ desses
rejeitos, que foram lançados no meio ambiente.
A princípio, a lama atingiu a barragem de Santarém, resultando
em uma onda de lama tóxica, que percorreu 55km no rio Gualaxo do
Norte até desaguar no rio do Carmo, «os rejeitos percorreram outros 22
km até seu encontro com o rio Doce. Através do curso deste, foram
carreados até a foz no Oceano Atlântico, chegando no município de
Linhares, no estado do Espírito Santo» (IBAMA, 2015, p. 3).
Como consequência do rompimento da barragem, resumidamente,
tem-se que: 19 pessoas morreram (G1, 2016); o povoado de Bento
Rodrigues foi destruído; diversas comunidades foram afetadas pela lama;
comunidades indígenas e tradicionais afetadas na pesca e outros usos
tradicionais da água; mais de 600 refugiados - refugiar: retirar-se para
lugar em que haja segurança, proteção, segundo Houaiss (2009, p. 1633);
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impactos econômicos em cidades dos estados de Minas Gerais e Espírito
Santo (queda da arrecadação); desemprego; impacto ambiental
incalculável.
O Ministério Público Federal de Minas Gerais, denunciou as
empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, além de 22 funcionários da alta
cúpula da empresa, pelo rompimento da barragem de Fundão.
Os denunciados respondem pelos crimes de suspeita de homicídio
com dolo eventual (quando se assume o risco de matar), inundação,
desabamento, lesões corporais graves e crimes ambientais em
decorrência da tragédia (EL PAÍS, 2017).
No início de 2016, a União e os Governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo assinaram um acordo de indenização com a Samarco, a
Vale e a BHP que determina a destinação de R$20 bilhões ao longo de
quinze anos para a população atingida e a recuperação da bacia do rio
Doce. Acordo contestado pelo Ministério Público e que havia sido
suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, para Medeiros e Alcadipani (2013a) os prejuízos
sociais são muito maiores do que os econômicos, em se tratando de
crimes corporativos, além disso, há uma grande dificuldade de
mensuração de tais prejuízos, visto que são imateriais e que esses custos
nem sempre são revelados para que não ocorra um impacto negativo nos
negócios envolvidos.
5.1. Síntese dos crimes praticados pela samarco
Diante das considerações gerais já feitas ao longo deste trabalho,
podemos afirmar que, hoje em dia, no que se refere à responsabilidade criminal
por danos ambientais, a jurisprudência brasileira é pacífica. Assim, passemos a
analisar algumas das infrações praticadas pela Samarco, de acordo com o laudo
preliminar do IBAMA.
Segundo o Auto de Infração 19–E de 12/11/2015 do IBAMA, houve:
«carreamento de rejeito de mineração e perecimento de espécimes da
biodiversidade (fauna e recursos pesqueiros) na área diretamente afetada e ao
longo do rio Doce, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão»
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(IBAMA, 2015, p. 1), configurando-se o crime previsto no artigo 33 da Lei de
Crimes Ambientais: «Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de
materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios,
lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras» (BRASIL. Lei
9.605/98, artigo 33).
Já Auto de Infração 9082395–E de 12/11/2015 do IBAMA relata a
seguinte conduta: «Lançar resíduos sólidos e líquidos (rejeito de mineração de
ferro) nas águas do rio Doce, em desacordo com as exigências estabelecidas em
leis ou atos normativos» (IBAMA, 2015, p. 1).
Conforme o Auto de Infração 24–E de 12/11/2015 do IBAMA, a
Samarco foi autuada por: «Causar poluição hídrica com carreamento de rejeitos
de mineração procedentes do sistema de deposição da barragem Fundão,
causando necessária interrupção do abastecimento público de água da
comunidade do município de Governador Valadares/MG» (IBAMA, 2015, p.
1).
Por fim, o Auto de Infração 21–E de 12/11/2015 do IBAMA descreve a
seguinte prática: «Causar poluição no rio Doce, nos estados de Minas Gerais e
Espírito Santo, por meio do lançamento de rejeito de mineração de ferro,
provocando a mortandade de animais ao longo do rio e resultando em risco à
saúde humana» (IBAMA, 2015, p. 1).
Das condutas enunciadas, pode restar configurado o crime do artigo 54
da Lei de Crimes Ambientais: «Causar poluição de qualquer natureza em níveis
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora»
(Brasil. Lei 9.605/98, artigo 54), duplamente qualificado pela «poluição hídrica
que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade» (Brasil. Lei 9.605/98, artigo 54, § 2, inciso III) e por ser resultante
de «ançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou
substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
regulamentos» (Brasil. Lei 9.605, 1998, artigo 54, § 2, inciso V).
Nesse caso, pode haver, ainda, aumento da pena7, tendo em visto que
houve dano irreversível ao meio ambiente, bem como a morte de 19 pessoas. A
Samarco pode responder também, pelo crime tipificado no artigo 69-A da Lei

7

Previsto no artigo 58 da Lei 9.605/98.
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9.605/988, se for comprovado que, durante o licenciamento (inicial ou
renovação de licenças) das barragens, a empresa apresentou estudo, laudo ou
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso.
Esses são apenas algumas das infrações cometidas pela Samarco S/A,
na esfera ambiental. Ao todo, o IBAMA aplicou 24 Autos de Infração à
mineradora, relacionados ao rompimento da barragem.
Além disso, sete pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil, e 22
pessoas foram denunciados pelo MPF, por crimes de homicídio qualificado,
dolo eventual e poluição de água potável, dentre elas, Ricardo Vescovi, atual
ex-presidente da empresa, que em razão aos fatos, foi afastado do cargo
(SOUZA, 2016).
Durante as apurações sobre as causas da tragédia, entre dezembro de
2015 e janeiro de 2016, através de gravações obtidas com autorização judicial,
foi possível apurar conversas entre funcionários da Samarco, a respeito de quais
informações deveriam ou não repassar à polícia durante as visitas dos agentes
ao local da tragédia (EL PAÍS, 2017).
Segundo matéria publicado no portal de notícias El País, as gravações
também demonstraram que:
«[...] ex-diretores da mineradora combinaram uma estratégia de reforçar a tese
de que tremores de terra na região teriam causado a ruptura da barragem, tirando assim
o foco da imprensa das alterações estruturais feitas pela empresa na barragem que
rompeu - investigações apontaram posteriormente que foram essas mudanças no
reservatório a causa da tragédia».

Com efeito, a responsabilidade criminal pelo dano decorreu da
imprudência de empregados, ou mesmo da decisão deliberada da direção da
pessoa jurídica em não promover ações de segurança. O rompimento das
barragens pode ser considerado consequência da incúria da empresa em não
gastar com precauções. Portanto, não há dúvidas de que houve dolo eventual,
pois a empresa assumiu os riscos em nome dos lucros.

8

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro
procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou
enganoso, inclusive por omissão: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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5.2. Situação atual
As informações obtidas até o momento dão conta de que: a ação penal
movida contra a Samarco, que ficou suspensa durante cinco meses, foi retomada
no início de novembro de 2017, todavia, o material produzido a partir de
diálogos transcritos de chats e e-mails corporativos foi anulado pelo juiz da
ação (EL PAÍS, 2017).
A Samarco recorreu de todos os 24 Autos de Infração aplicados pelo
IBAMA. Através de levantamento averiguou-se que:
«[...] 22 [autos de infração] ainda estão na primeira instância administrativa do
órgão e outros dois na segunda; se perder nas duas instâncias, a empresa ainda pode
recorrer à Justiça, somando suas penalidades à longa lista de multas do Ibama ainda não
pagas devido ao grande número de recursos disponíveis». (BEDINELLI, 2017)

Ao todo foram 68 multas aplicadas pelo IBAMA e governos dos
estados de MG e ES, que totalizam 552 milhões de reais. Até o momento,
apenas a entrada de uma multa, parcelada em 59 vezes, foi paga.
Além disso, milhares de ações judiciais contra a Samarco, de pessoas
que afirmam terem sido afetadas pelo rompimento da barragem, foram
temporariamente suspensas na Justiça comum de Minas Gerais, em julho, para
que o Judiciário analise um pedido da empresa (BEDINELLI, 2017).
A mineradora quer que a Justiça aplique uma medida chamada de
Incidente de Demanda Repetitiva nos processos, fazendo com que todas as
causas tenham a mesma solução, independentemente da demanda
(BEDINELLI, 2017).
6. Conclusão
Este estudo intentou analisar a problemática do dano ao meio ambiente
e a responsabilidade aplicada às pessoas jurídicas que cometem crimes
ambientais, levando-se em consideração o caráter de indisponibilidade
vinculado ao meio ambiente, que não pode restar prejudicado, uma vez que está
ligado diretamente à sobrevivência e qualidade de vida dos seres.
Diante da importância deste tema, bem como o aumento da degradação
ambiental, provocado em grande escala pelas indústrias, se tornou indispensável
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a tutela penal, trazida pela Constituição e pela Lei nº 9.605 de 1998, que atuam
em conjunto com o direito civil e administrativo, formando a tríplice
responsabilidade.
Uma das principais atividades que geram riqueza ao país é a mineração,
porém são muitos os impactos negativos ocasionados por elas, reforçando com
isso a necessidade da efetiva tutela penal para coibir e controlar seu exercício,
evitando que a economia caminhe à frente do meio ambiente.
Neste sentido, passamos a análise do rompimento da barragem de
Fundão em Minas Gerais, que gerou uma onda de lama residual, atingindo cerca
de setecentos quilômetros ao longo de diversos municípios dos estados de
Minas Gerais e Espírito Santo.
Durante sua trajetória até o mar do Espírito Santo, trouxe consequências
ambientais e sociais extremamente graves e onerosas, tais como contaminação
de rios, alteração na qualidade e quantidade de água, bem como a suspensão do
abastecimento; destruição de áreas de preservação permanente e vegetação
nativa; mortandade de animais de produção e impacto à produção rural e ao
turismo; a morte de 19 pessoas; isolamento de áreas habitadas; desalojamento
de comunidades pela destruição de moradias e estruturas urbanas; fragmentação
de habitats; restrições à pesca; mortandade de animais domésticos; mortandade
de fauna silvestre; dificuldade de geração de energia elétrica pelas hidrelétricas
atingidas; além da sensação de perigo e desamparo da população em diversos
níveis.
O MPF de Minas Gerais denunciou as empresas Samarco, Vale, e BHP
Billiton, além de 22 funcionários. O recebimento da denúncia representa um
certo avanço no que diz respeito à responsabilidade penal de empresas que
causam danos ao meio ambiente. Porém, até o momento, não houve nenhuma
condenação, e a empresa Samarco pagou cerca de 1% do valor das multas
ambientais que foram aplicadas (BEDINELLI, 2017).
Em detrimento disso, a lama de rejeitos da Samarco levou consigo 19
vidas, destruiu completamente o vilarejo de Bento Rodrigues, ceifou a vida e o
ecossistema do Rio Doce, além de tantos outros danos morais e psicológicos
que dificilmente serão reparados.
Diante do exposto, o que temos é a impunidade e a morosidade da
Justiça em oferecer uma resposta satisfatória aos milhares de atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão. Todos esses acontecimentos refletem um
conceito conhecido como injustiça ambiental (LEROY, 2011, p. 1):
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«Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades
desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos
ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais
discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações
marginalizadas e vulneráveis». (Declaração de princípios disponível em:
<http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=229>)

A análise dos inúmeros casos de injustiça ambiental existentes no país
nos convida a olhar a questão ambiental de forma conectada à questão social e
econômica. Além de mostrar a ligação entre essas três categorias, ela aponta o
mercado neoliberal como sendo o núcleo gerador da insustentabilidade
(LEROY, 2011).
De acordo com Medeiros e Alcadipani (2013a), essa perspectiva
quantitativa, ligada a um consumismo em detrimento de sentimentos
humanísticos é também uma característica da sociedade unidimensional, que
submete a vida a uma repressão e escravidão em troca de um padrão de vida
mais próspero. Logo, há uma valorização monetária, material e quantitativa em
detrimento de fatores qualitativos, humanos e sociais.
Diante das inúmeras mudanças geoclimáticas bem como a crescente
degradação da natureza, não resta dúvida da real necessidade de se estabelecer
uma proteção adequada e eficiente para conservação ambiental. Em vista disso,
tornou-se necessária a criação de uma legislação destinada a cuidar de forma
mais meticulosa da tutela penal e administrativa do meio ambiente, para assim,
completar o sistema do direito ambiental brasileiro.
Deste modo, conforme foi evidenciado, a Lei de Crimes Ambientais
reordenou a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e
punições. Uma das maiores inovações do mencionado diploma normativo foi
determinar que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, coautoras da infração.
Por outro lado, embora na atualidade o estado brasileiro possua um
conjunto de leis ambientais consideradas excelentes, estas nem sempre são
adequadamente aplicadas, por inexistirem recursos e capacidades técnicas para
executar a lei plenamente em todas as unidades federativas. Assim, não obstante
os avanços representados pela legislação específica, o Brasil carece de
mecanismos de fiscalização e apuração dos crimes contra o meio ambiente.
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Além disso, para a eficácia da legislação ambiental, é necessário mais
do que apenas a normatização de vias de comando e controle. São necessárias
outras políticas públicas, como ações junto às comunidades na conscientização
e divulgação de projetos educacionais, com investimentos nos aspectos
direcionados para a sustentabilidade, mudança de hábitos de consumo e modos
de vida. Um meio ambiente saudável e equilibrado é direito de todos os
cidadãos, logo, é um dever de todos divulgar e lutar pela aplicação das Leis que
protegem o meio ambiente.
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RESUMO
Marina Santos De Alcântara, Margareth Vetis Zaganelli, Silvia SalardiResponsabilidade penal da pessoa jurídica por danos ambientais: um estudo
sobre o caso Samarco em Mariana (MG), Brasil
O presente artigo aborda a responsabilidade penal da pessoa jurídica por
meio do estudo do caso Samarco, considerado o maior desastre ambiental
ocorrido no Brasil, provocado pela ruptura da barragem de rejeitos de Fundão
da Samarco Mineradora, que afetou cerca de setecentos quilômetros ao longo
do Rio Doce e dos municípios dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado metodologia de natureza
exploratória, mediante pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. O trabalho
apresenta uma análise crítica e pontual sobre o desastre ocasionado pelo
rompimento da barragem de Fundão e suas consequências socioambientais,
assinalando que não obstante os efeitos e a responsabilidade desta tragédia
ainda estejam sendo avaliados, os danos causados ao meio ambiente e às
comunidades atingidas são incomensuráveis.
PALAVRAS-CHAVE: dano ambiental; responsabilidade penal da pessoa
jurídica; Samarco Mineradora .

ABSTRACT
Marina Santos De Alcântara, Margareth Vetis Zaganelli, Silvia SalardiCriminal liability of corporations for environmental damages: the case
study of Samarco in Mariana (MG), Brasil
The paper investigates the criminal liability of corporations in relation
to evironmental damages in Brasil. After a brief conceptual and historical
framework, the focus is on the legal features of penal liability of corporations in
the Brasilian constitutional and legislative system. This legal analysis frames
the considerations made in the last part of the paper in relation to the worst
environmental tragedy in the history of Brasil: The Bento Rodrigues dam
disaster occurred on November 5th, 2015.
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