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RESUMO
O presente trabalho é resultado de pesquisa concluída que se propôs a uma análise científica de cunho doutrinário
acerca de um dos questionamentos possíveis na tipificação do crime de poluição previsto no art. 54 da Lei 9.605/98. A
proteção  do  meio  ambiente  é  definida  constitucionalmente  e  seu  aparato  foi  formado  com a  citada  lei,  e  demais
normativas administrativas.  Dentro do complexo normativo nacional de concretização de um direito penal simbólico,
utilizado como viés de prima ratio. Assim, ao trazer a previsão criminal de tão importante, comportamento, que deveras
pode ser considerado dos mais graves ao meio ambiente no que lhe importa a qualidade de vida do homem, a previsão
de  uma  redação  vaga  que  comporta  múltiplas  atuações  e  que  pode  ensejar  uma  responsabilidade  objetiva  de
comportamentos que isoladamente não seriam considerados poluidores. Ou do comportamento que por ocorrer em um
ambiente  já  saturado,  ser  o  que  transborda  o  reconhecimento  da  poluição.  Dentro  do  sistema  penal  o  nexo  de
causalidade da conduta e resultado limitado pelo domínio subjetivo do dolo deve prevalecer como elemento de garantia
contra a intervenção penal,  devendo o trato de tal comportamento contextualizar no âmbito civil  e administrativo. O
problema central é responder se criminalmente a poluição que resulta da conduta de dois sujeitos pode totalizar os
“níveis tais” definidos na lei? Ou, se a minha conduta após muitas outras que traz a tona os níveis tais com a mortandade
de animais, por exemplo, deva ser imputada criminalmente ao sujeito que em tese fez transbordar o copo d’água?

PALAVRAS-CHAVE: Poluição; Cumulação; Quantificação; Nexo de causalidade. 

1 INTRODUÇÃO

Os  cuidados  com  o  meio  ambiente  e  a  preocupação  com  os  meios  de  implementar  a
sustentabilidade é assunto interdisciplinar que merece análise e aprofundamento. Para o direito o
trato do meio ambiente é mandamento constitucional,  no que define o art.  225 da Constituição
Federal “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”.

No âmbito da tutela penal, a mais incisiva e ultima ratiodo direito, o tratamento do tema se dá
com a Lei 9.605/98 que institui os crimes contra o meio ambiente. Esta lei na verdade é híbrida e
passa pelo trato administrativo, civil e penal do tema.

Dentre as agressões ao meio ambiente a poluição torna-se o fenômeno mais disperso e de
mais difícil controle, no âmbito de que a possibilidade de não produção de resíduos pelo homem é
temática inviável, e as formas de redução não tem se mostrado eficientes. O tratamento no âmbito
de grandes agentes poluidores e de pequenas emissões de poluentes que em conjunto possam
danificar o meio ambiente é temática essencial que precisa ser debatida, sob pena da ineficácia da
lei e do cumprimento de seus objetivos.

A tipificação do crime de poluição é definida pelo art. 54 da Lei 9.605/98, dispõe que “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”. Pena:
reclusão de 1 a 4 anos. 
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Muitas críticas podem ser tecidas a essa redação, pela sua imprecisão em determinar os
elementos normativos do tipo, como qual seria o quantitativo expressado de emissão de poluente
que resultem em “níveis tais”? qual o quantitativo para que a morte de animas seja considerado uma
mortandande? É diferente se a espécie está em extinção na verdade em superpopulação? Como
caracteriza-se a destruição significativa da flora? 

Além desta  temática,  a  relação  de  causalidade  entre  ação  e  resultado  sempre  foi  tema
instigante  e  que abre  espaço a diversos diálogos dogmáticos em relação à imputação de uma
conduta penal.

No  presente  aspecto  do  delito  aqui  apresentado,  que  é  um  delito  de  resultado,  ora
apresentado sobre a forma de crime de lesão ora apresentado como delito de perigo concreto, a
verificação do nexo de causalidade se faz essencial.

O artigo 13 do Código Penal define que “o resultado, de que depende a existência do crime,
somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o
resultado não teria ocorrido”.  Ainda em seu parágrafo primeiro define que “a superveniência de
causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os
fatos anteriores, entretanto, imputam-se a que os praticou”. Assim, vê que o nosso sistema penal
adota a teoria da condição sinequa non.

A grande crítica a esta teoria está no fato do regresso ad infinittun da causa, que poderia no
caso do crime aqui aventado chegar ao inventor do automóvel que hoje polui o ar. Tal crítica não
pode prosseguir posto que dentro do nosso sistema penal a responsabilização vem dirigida pelo dolo
e pela culpa. “Em outras palavras, a causalidade relevante para o direito penal é aquela que foi ou
pelo menos deveria ter sido visualizada, prevista, antecipada em mente pelo agente. Com isso o
dolo e a culpa limitam, na cadeia causal, que pode ser infinita, o seguimento dessa cadeia relevante
para o direito penal”(TOLEDO, 1994, 112).

Os delitos de poluição têm como característica, na maioria das vezes, um espaço de tempo e
ou de território entre a ação e o resultado, dado a sua natureza trans-fronteiriça e cumulativa. Assim,
muitas vezes ao se deslumbrar com o resultado poluição que tenha causado um dos resultados
dispostos no artigo 54, cabe investigar sua causa, quantidade e lugar de origem.

Assim, fica mais claro por tratar-se de crime material que quando apenas um sujeito tenha
produzido o resultado com sua ação a ele será imputado o fato.

“Si  es  uma  misma  persona  quien  realiza  lãs  emissiones  o
liberaciondelasdosisenprincipiosinocuas  o  poco  lesivas,  como  yahemosdich,  no  se  planteará
ningunacuestión, pues se tratará de uma acción permanente em eltiempo”(CUESTA, 1999, 106).

  Agora,  como se  proceder  quando  cada qual  emitiu  poluentes  dentro  de  um limite  que
sozinho não acarretaria as conseqüências do artigo 54, mas quando consideradas cumulativamente
(efectosumatorio) “En  este  caso,  existe  un  resultado  unitario  que  es  consecuencia  de  varios
resultados inidividuales”(CUESTA, 1999, 106)causam lesão ou perigo de lesão à saúde pública. E,
ainda, o caso de substância que quando emitidas sozinhas não causam dano, mas que quando se
misturam a outras substancias emitidas por outras pessoas, ou pela mesma pessoa, causem lesão
ou perigo de lesão  (sinérgico,  “que se produce quando de lacombinación de distintas sustâncias
surge unefectonuevo. El efecto sinérgico es un único acontecimientomientras que elefectosumatorio
(resume  conceptualmente  un  número  determinado  de  acontecimentos  individuales)”.  (CUESTA,
1999, 106).
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O método utilizado na presente pesquisa foi o teórico bibliográfico, teve por base a análise da
bibliografia existente sobre o tema/problema da pesquisa, tendo como finalidade que o pesquisador
entre em contato com o que já foi produzido, ou seja, obras, artigos especializados, documentos
eletrônicos,  etc,  que tratam do assunto.  Sendo empregados também os métodos comparativo e
histórico. Consistentes na realização de comparações acerca do tema/problema, a fim de explicar
semelhanças e divergências existentes acerca do assunto em nosso ordenamento jurídico e de
outros países. 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES

A doutrina propugnada por Lothar Kuhlen propõe como meio de solução destas questões
acima apresentadas os chamados delitos de acumulação, que “chamam a atenção por um particular
grupo de casos em que, diferentemente dos tradicionais crimes de perigo abstrato, nem sequer uma
perigosidade geral ou abstrata estaria associada à conduta punível. Caracterizam-se por condutas
consideradas, individualmente, inofensivas em relação ao objeto de tutela da norma, incapazes de
gerar qualquer dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado, mas que, quando tomadas a partir
de uma hipótese de acumulação, da hipótese da sua prática por um grande número de pessoas, ou
ainda,  na  expressão  de  Herzog  “onde  iríamos  parar  se  todos  fizessem  o  mesmo”,  se  tornam
extremamente danosas ao meio ambiente”(DAVILLA, 2007, 45).

Para esta teoria o rompimento do critério da ofensividade da conduta para o bem jurídico
como requisito da penalizaçao se dá por um motivo de força maior, pelo fato de a conservação do
meio ambiente ser algo mais veemente necessário, que não pode ser obstacularizado por garantias
penais.

Uma  categoria  de  crimes  cuja  relevância  penal  seria  encontrada  não  em  uma  geral
perigosidade,  mas  apenas  na  hipótese  de  sua  cumulatividade.  Condutas  que  se  tornam
penalmente significativas, porque seria de se calcular que, sem uma proibição sancionatória,
elas seriam realizadas em grande número, causando assim, um prejuízo à função das águas,
protegida pela norma. (DAVILLA, 2007, 45).

Tal consideração é totalmente inaceitável por atribuir efeitos a uma conduta individual que
estão fora do domínio do homem quanto ao nexo de causalidade. Deslocando o direito penal do fato
para o direito penal da circunstância em que o fato está inserido, o que fortemente fere a dignidade
da pessoa humana, que passa a ser vista como um instrumento do sistema. Assim, a completa
insegurança jurídico-penal esta instaurada, posto o homem não saber se sua conduta é capaz de
ser causa de um determinado dano ou perigo de dano, não saber o homem conduzir o nexo de
causalidade através do dolo e da culpa, mas sim a ele ser imputada objetivamente uma ação, a qual
carece de cognoscibilidade.

Dentro do nosso sistema penal tal cumulação não poderia ser aceita, dado o fato de que o
concurso de agentes determinado pelo artigo 29 do Código Penal prescinde de liame psicológico
entre os agentes, que tem como requisitos: 

a) pluralidade de pessoas e de condutas;  b) relevância causal de cada conduta (nexo causal
eficaz para o resultado); c) liame subjetivo ou psicológico entre as pessoas (consciência deve
ser idêntica ou juridicamente uma unidade para todos a contribuir para uma obra comum); d)
identidade do ilícito penal (o delito deve ser idêntico ou juridicamente uma unidade para todos).
(PRADO, 2007, 485)

O  que  não  pode  ser  configurado  na  análise  da  poluição  sob  o  prisma  das  cundutas
emacumulação. 

O que, entretanto, vale salientar, não significa uma necessária ausência de regulamentação
das  condutas  que  não  atendam às  exigências  materiais  aqui  observadas,  mas  apenas  a
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impossibilidade de sua regulamentação pelo  direito  penal, restando,  por  conseqüência,  em
aberto  o  seu  tratamento  pelo  direito  civil,  e  principalmente,  pelo  direito  administrativo
(sancionador). (DAVILLA, 2007, 53)

Assim,  entende-se  pela  regulamentação  estas  condutas  pelos  sistemas  do  direito
administrativo e do direito civil, que são formas de regulamentação que se efetivadas e fiscalizadas,
surtem maiores efeitos sem descumprir os preceitos penais. 

4 CONCLUSÃO

Da análise  da teoria  da  cumulação como viés  da atuação penal  nos atos  que importem
pequenas dispersões, dentro do contexto apresentado todos os pequenos atos de poluição ao se
juntarem no meio ambiente produzem danos ou perigo de lesão. Não se nega este fato,  porém
pleiteia-se pela não utilização do direito penal para solucionar este impasse, posto romper com as
garantias do sistema penal.

O pensamento de que se romper com as garantias em nome de uma causa maior, que é o
meio ambiente, não pode ser referendado no âmbito penal, por tratar-se de garantias que quando
abertas rompem com a dignidade da pessoa humana, e uma pequena frecha neste sistema pode
significar  a introdução de elementos para um Estado totalitário,  que aos poucos pode vir  a ser
instaurado.

Assim, propugna-se pela utilização para solução destes dilemas pela responsabilidade civil e
administrativa, neste sentido posto serem regidas, em regra, por meio de responsabilidade objetiva,
que, como já foi demonstrado, possuem meios de efetivar esta responsabilização sem ferir princípios
que são o arcabouço da proteção das pessoas contra a intervenção penal arbitraria do Estado.
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