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1) PROLOGO

O ilustre advogado David Rechulski solicita-me a elaboração de

parecer sobre a denúncia oferecida nos Autos n.° 0002725-15.2016.4.01.3822, em que

figuram como acusados os Senhores Gerd Peter Poppinga e Pedro José

Rodrigues, que participaram do Conselho de Administração da Samarco

Mineração S/A, Luciano Torres Sequeira, Maria Inês Gardonyi Carvalheiro

e Paulo Roberto Bandeira, que integraram a estrutura de Governança da

Mineradora, e SlEPHEN Michael Potter, que exerceu ambas as funções. Imputa-

se aos acusados a suposta prática de crimes decorrentes do lamentável acidente

ocorrido no dia 05 de novembro de 2015 na barragem de Fundão, situada no

Complexo Industriai de Germano, no Município de Mariana/MG.

2) RELATÓRIO E CONSULTA

O Ministério Público Federal, por intermédio dos Procuradores

da República designados para a denominada "Força-Tarefa Rio Doce", ofereceu

denúncia contra os consulentes, em síntese, nos seguintes termos:

/
"No dia 05 de novembro de 2015,

aproximadamente às 15:30 horas, ocorreu o rompimento da barragem

de Fundão, situada no Complexo Industrial de Germano, no Município'

de MarianalMG, sob a gestão da pessoa jurídica SAMARCCy

MINERAÇÃO S/A. /

www.joaquimbarbosa.adv.br

contato@jbbg,com.br
+55 11 3051-3975



dDAguiM Barbosa

ADVOCACIA

o empreendimento estava localizado na Bacia do

rio Cualaxo do Norte, afluente do rio do Carmo, que é afluente do rio

Doce.

O  colapso da estrutura ocasionou o

extravasamento imediato de aproximadamente 40 milhões de metros

cúbicos de rejeitos de minério deferro e sílica, entre outros particulados,

e outros 16 milhões de metros cúbicos continuam escoando lentamente.

O material liberado logo após o rompimento da barragem de Fundão

formou uma grande onda de rejeitos, atingindo a barragem de

Santarém, localizada a jusante, erodinào parcialmente a região superior

do maciço da referida estrutura e galgando o seu dique, após incorporar

volumes de água e rejeitos não estimados que ali se encontravam

acumulados.

Em sua rota de destruição, à semelhança de uma

avalanche de grandes proporções, com alta velocidade e energia, a onda

de rejeitos, formada pelo rompimento da barragem de Fundão, atingiu

o Córrego de Fundão e o Córrego Santarém, destruindo suas calhas e

seus cursos naturais. Em seguida, soterrou grande parte do Subdistrito

de Bento Rodrigues, localizado a aproximadamente 6 km da barragem

de Santarém, dizimando vidas e desalojando pessoas, já na calha do rio

Gualaxo do Norte, a avalanche de rejeitos percorreu 55 km até desagiy^

no rio do Carmo, atingindo diretamente várias localidades rurais, como

as comunidades de Paracatu de Baixo, Camargos, Águas Claras,/

Pedras, Ponte do Gama, Gesteira, além dos Municípios de Barra

LongalMG, Rio Doce/MG e Santa Cruz do Escalvado/MG. /
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No trecho entre a barragem de Fundão e a Usina

Hidrelétrica Risoleta Neves (também conhecida como UHE Candonga),

a passagem da onda de rejeitos ocorreu de forma mais violenta,

acarretando o transbordamento de um grande volume de rejeitos para

asfaixas marginais do rio Gualaxo do Norte e rio do Carmo, em enorme

desproporção à capacidade normal de drenagem da calha desses corpos

hídricos, ocasionando a destruição da cobertura vegetal de vastas áreas

ribeirinhas, por meio do arrancamento da vegetação por arraste,

inclusive com a remoção da camada superficial do solo. Observou-se,

também, nessa área a deposição de rejeitos sobre o leito dos rios e vastas

áreas marginais, soterrando a vegetação aquática e terrestre, destruindo

habitats e matando animais.

Após percorrer aproximadamente 22 km no rio do

Carmo, a onda de rejeitos alcançou o rio Doce, deslocando-se pelo seu

leito até àesaguar no Oceano Atlântico, no dia 21/11/2015, no distrito

de Regência, no Município de Linhares/ES.

No trecho entre a UHE Risoleta Neves, no

Município de Rio Doce/MG, e a foz do rio Doce, em Linhares/ES

(incluindo o ambiente estuarino, costeiro e marinho), o material seguiu

preferencialmente pela calha do rio Doce, provocando uma onda de cheia

especialmente em seu trecho médio (desde a confluência do rio Matipó

até a divisa MG/ES), decorrente do aumento do fluxo hídrico gerado

pelo rompimento da barragem de Fundão. Esse fenômeno alagou

temporariamente áreas mais planas das margens, deixando nela^/^
ŝ «

a normalização do fluxo, os sedimentos contendo rejeitos de minério. A

medida que a onda de rejeitos avançava pela calha do rio Doce, suaforça
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inicial foi dissipando, gerando, nesse trajeto, danos associados à

poluição hídrica, mortandade de animais e à interrupção do

abastecimento e distribuição de água em vários municípios, como

Governador Valaàares/MG, Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.

Na tarde do dia 21/11/2015, a pluma de rejeitos

atingiu a foz do rio Doce, no Município de Linhares e, após impactar

diretamente os Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa

Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São

Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio,

Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo,

Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre,

lapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata,

Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena,

Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e

Linhares, avançou sobre o oceano principalmente na direção norte. Nos

dias e semanas subsequentes, a pluma prosseguiu dispersando sobre o

ambiente marinho, em distâncias e direções variadas, influenciada pelas

marés, ventos e correntes marítimas.

Em 27/01/2016, sobreveio novo deslizamento d^

rejeitos de mineração decorrente de grande erosão no Dique 5ela,

estrutura que liga a barragem Germano a Fundão. Nesse novo/evento,

estimou-se que 960.000 metros cúbicos de rejeitos de minérip de ferro

vazaram pelo vale, agravando o cenário de destruição e poluição na área

da Bacia Hidrográfica do rio Doce e no mar territorial.
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O Conselho de Administração foi o grande

responsável pela definição da temerária política empresarial de assunção

consciente de riscos relacionados à implementação e à operação da

barragem de Fundão, priorizando a expansão da produção e os

resultados econômicos positivos para os acionistas, mesmo em um

cenário econômico extremamente adverso, e à custa de realização de

significativos cortes de gastos para atividades relacionadas à gestão dos

rejeitos minerários.

Os problemas identificados na barragem de

Fundão foram levados diversas vezes ao Conselho de Administração,

seja por meio de relatórios específicos de eventos de problemas, falhas ou

"não conformidades", seja por meio de resultados das revisões técnicas

realizadas pelo ÍTRB. Nesses casos, sabendo dos problemas, falhas ou

"não conformidades", os conselheiros deixaram de impedir a sua

prática, quando podiam e deviam agir para evitar os resultados lesivos

produzidos com o rompimento da barragem de Fundão. Omitiram-se,

dessa forma, no seu dever de fiscalizar a gestão dos órgãos a eles

subordinados, embora não o fizessem em relação à cobrança dos

resultados financeiros da empresa.

Pelo exposto, o Ministério Público Federal'

denuncia as pessoas jurídicas efísicas, abaixo relacionadas, pelos crimes

a que lhes são imputados, designadamente: /
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9) STEPHENMICHAEL POTTER: art. 13, §2^,

alínea "a", art. 18, I, e art. 70, do Código Penal de art. 2" da Lei n."

9.605/98, nas figuras típicas dos artigos 121, §2", /, Ul c IV (dezenove

vezes), art. 129 (uma vez na forma do caput; dc §1", incisos / e III, por

três vezes, sendo duas c/c §7"), art. 254 e art. 256, todos do Código

Penal, e nos artigos 29, caput, §V, incisos le II, § 4", incisos l, III, Ve

VI, art. 33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2", art. 49, art. 50, art.

53, incisos I e II, alíneas "c", "d" e "e", art. 54, § 2", incisos I, III, IVe

V dc art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n." 9.605/98.

10) GERD PETER POPPINGA: art. 13. §2^

alínea "a", art. 18, I, e art. 70, do Código Penal dc art. 2" da Lei n.®

9.605/98, nas figuras típicas dos artigos 121, §2", l, lll e IV (dezenove

vezes), art. 129 (uma vez na forma do caput; dc §2", incisos I e III, por

três vezes, sendo duas dc §7'^), art. 254 e art. 256, todos do Código

Penal, e nos artigos 29, caput, §1 incisos le II, § 4", incisos I, IIÍ, V e

VI, art. 33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2", art. 49, art. 50, art.

53, incisos 1 e II, alíneas "c", "d" e "e", art. 54, § 2", incisos I, III, IVe

V dc art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n.'^ 9.605/98.

11) PEDRO JOSÉ RODRIGUES: art. 13, § 2".

alínea "a", art. 18, I, e art. 70, do Código Penal dc art. 2" da Lei n.°

9.605/98, nas figuras típicas dos artigos 121, §2°, I, III e IV (dezenove

vezes), art. 129 (uma vez na forma do caput; dc §1°, incisos I e III, por^

três vezes, sendo duas c/c §7^), art. 254 e art. 256, todos do CMigo

Penal, e nos artigos 29, caput, §1 incisos I e II, § 4°, incisos I, III, V e

VI, art. 33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2", art. 49, art. 50, ar/
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53, incisos I e 11, alíneas "c", "d" e "e", art. 54, § 2°, incisos I, III, IVe

V de art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n.'^ 9.605/98.

14) PAULO ROBERTO BANDEIRA: art. 23, §

2", alínea "a", art. 18,1, art. 29 e art. 70, do Código Penal de art. 2® da

Lei n." 9.605198, nas figuras típicas dos artigos 121, §2°, I, 111 e IV

(dezenove vezes), art. 129 (uma vez na forma do caput; dc §1", incisos

I e III, por três vezes, sendo duas c/c §7V, art. 254 e art. 256, todos do

Código Penal, e nos artigos 29, caput, §1^, incisos I e II, § 4", incisos I,

III, V e VI, art. 33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2'^, art. 49, art.

50, art. 53, incisos I e II, alíneas "c", "d" e "e", art. 54, § 2°, incisos I,

III, W eV c/c art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n." 9.605/98,

e em concurso material (art. 69, CP) com os crimes previstos nos arts.

68, 69 e 69-A da lei 9.605/95, esses últimos na forma do art. 70, CP,

entre si.

15) LUCIANO TORRES SEQUEIRA: art. 13, §

2°, alínea "a", art. 18, l, art. 29 e art. 70, do Código Penal c/c art. 2" da

Lei n.° 9.605/98, nas figuras típicas dos artigos 121, §2", I, 111 e IV

(dezenove vezes), art. 129 (uma vez na forma do caput; c/c §1°, incisos

I e III, por três vezes, sendo duas c/c §7°), art. 254 e art. 256, todos do

Código Penal, e nos artigos 29, caput, §1", incisos le U, § 4', incisos I,

III, V e VI, art. 33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2", art. 49, art.

50, art. 53, incisos I e II, alíneas "c", "d" e "e", art. 54, § 2°, incisos L^

III, IVe Vc/c art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n." 9.605/98.

16) MARIA INÊS GARDONYI

CARVALHEIRO: art. 13, § 2^ alínea "a", art. 18,1, art. 29 e art. 7(/
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áo Código Penal c/c art. 2° da Lei n.° 9.605/98, nas figuras típicas dos

artigos 121, §2°, I, III e IV (dezenove vezes), art. 129 (uma vez naforma

do caput; c/c §1 incisos I e IJI, por três vezes, sendo duas c/c §7°), art.

254 e art. 256, todos do Código Penal, e nos artigos 29, caput, §1°,

incisas l e 11, § 4°, incisos I, III, V eVI, art. 33, art. 38, art. 38-A, art.

40, caput, §2", art. 49, art. 50, art. 53, incisos I e II, alíneas "c", "d" e

"e", art. 54, § 2", incisos I, III, TV eV c/c art. 58, inciso I, art. 62, ináso

I, todos da Lei n.<'9.605/98."

A denúncia foi recebida em 17.11.2016 e o feito encontra-se na

fase de resposta à acusação, nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal.

Diante deste quadro, a análise do caso compreenderá o exame

dos seguintes quesitos formulados textualmente pelos consulentes:

a) A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face

dos consulentes atende aos requisitosfi)rmais exigidos pelo art.

41 do Código de Processo Penal e possibilita o exercício da

ampla defesa?

b) A utilização, no presente caso, da Teoria da Imputação

Objetiva para caracterizar a construção e a operação da

barragem do Fundão como um "risco proibido - criado e

consentido" é juridicamente viável?

c) É possível atribuir a condição de "agente garantidor"

consulentes pelo fato de os mesmos integrarem, em

determinados períodos de tempo, o Conselho de Administração/

e a estrutura de Governaiiça da Samarco Mineração S/A? /
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A responsabilização penal objetiva dos denunciados Gerd Peter

Poppinga, Luciano Torres Sequeira, Maria Inês Cardonyi

Carvalheiro, Paulo Roberto Bandeira, Pedro José Rodrigues e

Stephen Michael Potter é admissível?

E o que passo a analisar e a responder.

3) DA INÉPCIA DA DENUNCIA

3.1) Dos aspectos gerais da denúncia

"O Poder Público, tendo presente a norma inscrita

no art. 41 do Código de Processo Penal, não pode deixar de observar as

exigências que emanam desse preceito legal, sob pena de incidir emj
grave desvio jurídico-constitucional no momento em que exerce o seu

dever-poder de fazer instaurar a "persecutio criminis" contra aqueles

que, alegadamente, transgrediram o ordenamento penal do Estado" /

' STF, HC 93.033/RJ. Rei. Min. Celso de Mello. DJe n." 151, de 08.08.2011.
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Peça inaugura! da ação penai pública, a denúncia, como é sabido,

tem os seus requisitos essenciais descritos no art. 41 do Código de Processo PenaP.

Dentre os predicados da denúncia, a exigência da descrição

pormenorizada dos fatos e de todas as suas circunstâncias é requisito

absolutamente imprescindível a uma finalidade da maior relevância do ponto de

vista do exercício do direito de defesa: a necessidade de se estabelecer as balizas da

relação jurídico-processual entre Estado-acusador e cidadão-acusado. O objetivo

buscado com tal exigência é evitar a ocorrência de arbitrariedades no desempenho,

pelo Estado, da sua prerrogativa de pôr em marcha o chamado jus puniendi. Além,

é claro, de possibilitar um real e efetivo exercício do direito ao contraditório e à

ampla defesa, franquia constitucional de que são titulares todos os cidadãos.

O FATO a ser descrito na denúncia há de guardar fiel observância

à tríade elementar "conduta penalmente reprovável - nexo de causalidade -

resultado penalmente pimível", sendo certo que a ausência de apenas um destes

elementos já é mais do que suficiente para inviabilizar por completo a ação penal.

Por outro lado, nunca c demasiado repetir que o acusado se

defende dos fatos que lhe são explicitamente imputados (imputatio facti) e não da

descrição jurídica genérica e abstrata que a legislação penal faz de cada tipo de

conduta teoricamente apta a gerar punição. Ou seja: sem a descrição objetiva e

suficiente dos fatos (conduta, liame causai e resultado) o réu de uma ação penaL

não terá qualquer segurança jurídica diante da acusação que lhe é feita pelo Es^o.

E, o que é mais penoso, terá cerceado o seu direito de defesa, ficando vulnerável à

possibilidade de sofrer condenação criminal por todo e qualquer acontecimento

- "Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais .sc possa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol das testemunhas".
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direta ou indiretamente relacionado ao tipo penal indicado na denúncia, o que é

repudiado veementemente pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Feitas essas considerações básicas sobre os principais requisitos

da peça acusatória, lançaremos um olhar atento sobre a denúncia formada contra

Gerd Peter Poppinga, Luciano Torres Sequeira, Maria Inês Gardonyi Carvaiheiro,

Paulo Roberto Bandeira, Pedro José Rodrigues e Stephen Michael Potter para, em

seguida, tentarmos extrair respostas para as perguntas "quintilianusianas" ̂  de

modo a concluirmos pelo atendimento, ou não, dos requisitos formais e materiais

previstos no citado art. 41 do Código de Processo Penal.

3.2) Da deficiente exposição do fato criminoso e da ausência de individualização
das condutas

"A denúncia ou queixa não necessita de exposição

exaustiva e longa, ao contrário, sobreleva conveniente seja concisa,

limitando-se a narrar, de forma objetiva, os elementos do fato delituoso

em tese praticado. Por outro lado, exige-se que a imputacão contenha cy

narrativa dos fatos conhecidos e conexão deles, vor via de athndaãe

subsuntiva, aos elementos constitutivos do tipo lesai classificado na

' É importante ressaltar que o ordenamento processual-pcnal contemporâneo ainda se vaie da antiguíssima
divisão sintética da Retórica cunhada por Marcus 1-abius Quiiitilianus consubstanciada nas perguntas
Quidí' Uhi'.'' Qttibus aiLxilii.s? Cur? Quomodo? Quando?" (traduzidas como "Quem? ü quê? Onde? Por qAais
meios? Por quê? Como? Quando?" e que correspondem ao denominado "sete W dourados" da criminalística
alemã - Wer? IVas? Wo? Womit? Warum? Wie? Ii'ann?), utilizadas como parâmetro de quesitação fátíco-
circunstancial, com cujas respostas se considera esgotado determinado assunto. Assim, as respostas a tais
perguntas no âmbito processual-penal constituem ferramenta imprescindível à verificação da higidez da
denúncia, sendo certo que será inepta a denúncia de cuja descrição fática não se puder responder a qualquer
uma das pergimtas "quintilianusianas".
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A exigência é corolário do princípio da ampla

defesa. Afinal, o aaisado necessita que os fatos da aaisação estejam

claramente individualizados, em ordem a tomar compreensível,

precisamente, o conteúdo daquilo que se lhe imputa" •*.

O trecho destacado de elucidativo voto proferido pela Ministra

Rosa Weber chama atenção para um equívoco freqüente, porém gravíssimo, no qual

o órgão acusador em nosso país insiste em incidir: a demasiada extensão da peça

acusatória definitivamente não atribui higidez à denúncia. E isto é precisamente o

que ocorre no caso em análise.

Da leitura das 272 (duzentas e setenta e duas) laudas da

denúncia, verifica-se uma repetição exagerada e inútil de paráfrases dos tipos

penais supostamente violados pelos acusados acima mencionados, bem como da

equivocada afirmação de que a responsabilidade penal dos réus decorreria pura e

simplesmente da sua condição de integrantes do Conselho de Administração e da

estrutura de Governança da Samarco.

Na tentativa de proceder à individualização das condutas -

levada a cabo, quanto aos consulentes, em não mais do que 13 das 272 laudas da

denúncia o Ministério Público repetiu à exaustão em todos os tópicos destinados

à descrição dos atos omissivos ou comissivos supostamente praticados por cada um

dos denunciados que o acusado ou a acusada teria tido "conhecimento" ào^

incremento de situações típicas de riscos não permitidos relacionados a

"problemas, falhas ou 'não confonnidades' operacionais" ocorridos na barragem

de Fundão (páginas 232, 234, 236, 241, 243, 244 e 245 da denúncia), e que, não

^ STF. Primeira Turma, Pet 5629/DF, Rei. Min. Rosa Webor, DJe n.° 130, dc 23.06.2016. '
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obstante o perigo, teria permanecido "inerte em relação à adoção de medidas de

segurança que evitariam o rompimento da barragem" (páginas 233, 235, 236 e 242

da denúncia), assumindo, pois, "o risco da produção dos resultados" (páginas 234,

235, 236, 242, 244 e 246 da denúncia).

Contudo, isto é manifestamente insuficiente. A peça acusatória,

não obstante a impressionante exuberância quantitativa das suas quase 300 laudas,

não descreve objetivamente as condutas omissivas ou comissivas atribuíveis aos

consulentes, as quais, de forma inequívoca, teriam provocado dolosa ou

culposamente (a delimitação do elemento volitivo é imprescindível ao perfazimento

de crimes), com unidade de desígnios (já que integravam colegiados nos quais a

posição individual de cada componente é irrelevante), os resultados danosos

relatados na denúncia, sendo insuficiente, por si só, a mera referência à posição

hierárquica dos consulentes no Conselho de Administração e na estrutura de

governança da mineradora, como elemento de vinculação dos denunciados aos atos

ilícitos que lhes são imputados.

Como se sabe, a indicação randômica, impiedosa e irrestrita de

gestores, sócios, conselheiros e administradores de pessoas jurídicas como autores

de crimes correlates às atividades empresariais é prática jurídica condenável, mas

infelizmente recorrente no âmbito do Ministério Público que, diante de

investigações mal conduzidas e pouco conclusivas, não hesita em formu]^

denúncias genéricas e coletivas manifestamente ineptas, quase sempre

fundamentadas na idéia de responsabilidade penal objetiva que, como é sabido, não

tem acolhida em nosso ordenamento jurídico (v. adiante). A esse respeito, ̂

pertinente citar as judiciosas lições de Tourinho Filho: /
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"A exigência de descrição circunstanciada, contida

no art. 41 do CPP, torna-se mais essencial se a acusação é dirigida a

diversas pessoas ou, melhor dizendo, quando convivem, na denúncia,

várias acusações, e, muito especialmente se essas pessoas são reunidas

pela circunstância de exercerem cargo de direção ou serem sócias de uma

empresa, sob pena de estarmos face aface com uma espécie de "denúncia

vazia", empregada essa expressão em todo o seu sentido semântico,

gramatical. A propósito, sem a descrição de condutas específicas que

vinculem cada diretor ao evento criminoso, não é possível viabilizar a

denúncia. Esta, pelas conseqüências graves que acarreta, não pode ser

produto de ficção literária. Não pode deixar de descrever o porquê da

inclusão de cada acusado como autor, coautor ou partícipe do crime"^.

No mesmo sentido dos argumentos acima citados, o Superior

Tribunal de Justiça, em julgado no qual se examinou tema que guarda forte

semelhança com o caso ora examinado, já reconheceu a inépcia de denúncia que não

descreveu "com um mínimo de concretude" como os imputados teriam agido ou

ao menos contribuído para a prática da conduta e para o resultado penalmente

relevantes, limitando-se a correlacionar, sem maiores digressões, o evento danoso à

condição dos então acusados de integrantes de Conselho de Administração, verbis:

"HABEA5 CORPUS. ÍNÉPCÍA DA DENÚNCl^

MERA CONDIÇÃO DE INTEGRANTE DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO NEXO CAUSAI. AMPlW

' TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume I. 31 ed. ver. e atual.-Sâo Paulo; Saraiva
2009, pp. 409-410.
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DEFESA PREJUDICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A hipótese em apreço cuida de denúncia que narra

supostos delitos praticados por intermédio de pessoa jurídica, a qual,

por se tratar de sujeito de direitos e obrigações, e por não deter vontade

própria, atua sempre por representação de uma ou mais pessoas

naturais.

2. A tal peculiaridade deve estar atento o órgão

acusatório, pois embora existam precedentes desta própria Corte

Superior de justiça admitindo a chamada denúncia genérica nos delitos

de autoria coletiva e nos crimes societários, não lhe é dado eximir-se da

responsabilidade de descrever, com um mínimo de concretude, como os

imputados teriam agido, ou de que forma teriam contribuído para a

prática da conduta narrada 7ía peça acusatória.

3. No caso, olvidou-se o órgão acusatório de narrar

qual conduta voluntária praticada pelo paciente teria dado ensejo à

poluição noticiada, limitando-se a apontar que seria um dos autores do

delito simplesmen te por se tratar de conselheiro da sociedade empresária

em questão, circunstância que, de fato, impede o exercício de sua defesa

em juízo na amplitude que lhe é garantida pela Carta Magna.

Apesar de afirmar que em razão da falta de

monitoramento por parte da Azaléia S/A estaria ocorrendo ur^

vazamento que vem progressivamente contaminando o solo ao redor do

local, com potencial risco de contaminação do lençol freático, o que

caracterizaria o ilícito previsto no artigo 54, § 3", da Lei 9.605/1998,

www.joaqulmbarbosa.adv.br
conlato@jbbg.com.br
+55 11 3051-3975



Joaquim Barbosa

ADVOCACIA

olvidou-se, entretanto, de narrar qual conduta voluntária praticada pelo

paciente teria dado ensejo à poluição ocorrida no local, limitando-se a

apontar que ele seria um dos autores do delito simplesmente por se

tratar de conselheiro da empresa em questão.

Não há descrição, contudo, de quais atos teria

praticado, no exercício do cargo de conselheiro, que demonstrariam que

teria agido com o dolo de abandonar grande volume de resíduos tóxicos

no citado terreno, circunstância que, de fato, impede o exercido da

defesa do padenteem juízo na amplitude que lhe é garantida pela Carta

Magna.

Conforme consignado alhures, embora pessoas

naturais possam ser penalmente responsabilizadas pela prática de

condutas por intermédio de pessoas jurídicas, o nexo causai entre ação

e resultado, necessário para que se possa aplicar a sanção penal deforma

válida, deve estar narrado de forma clara na exordial acusatória, sob

pena de se validar a repudiada responsabilidade penal objetiva.

(...)

5. Ordem concedida para declarar a inépcia da

denúncia" (STJ, HC 217.229, Rei. Min. Jorge Mussi, DJe de

23.08.2013).

Não se desconhece, a bem da verdade, que há precedentes dos

Tribunais Superiores abrandando a exigência de descrição pormenorizada da

conduta de cada um dos supostos envolvidos em crimes societários,^

multitudinários, plurissubjetivos ou de autoria coletiva, dentre outros. No entanto,.

esses mesmos julgados permissivos exigem que a denúncia exponha ao menos o

modo como os coautores podem ter concorrido consciente e voluntariamente par^
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o crime ou o liame fático-causal entre o suposto autor e o ato ilícito, dados estes

indispensáveis ao exercício da ampla defesa^.

No caso que ora se examina, o que mais atrai a atenção na peça

acusatória é o seu extraordinário e perturbador laconismo no que diz respeito à

descrição dos FATOS tidos como criminosos, sobretudo o relato quanto às condutas

comissivas ou omissivas atribuídas aos consulentes e que supostamente teriam

provocado os resultados penalmente reprováveis. Essa avareza descritiva, por

óbvio, limita sobremaneira o exercício do direito à ampla defesa. A denúncia,

portanto, amolda-se perfeitamente ao nada elogiável conceito de

"Criptoimputação"

Esta circunstância, por si só, já seria suficiente ao reconhecimento

da inépcia da denúncia. Contudo, prosseguiremos na análise da exordial acusatória

para demonstrar o desacerto do Parquet ao utilizar teorias inerentes à imputação

objetiva e à responsabilidade penal objetiva numa vã tentativa de viabilizar

juridicamente a ação penal, o que finda por realçar, em última análise, a inaptidão

da denúncia. /

® Nesse sentido, dentre outros tantos: STF, Inq 1656/SP. Rei. Min. Ellen Gracie, DJ de 27.02.2004; STJ, HC
218.594/MG, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07.08.2013; STJ, HC 32.233/SP, Rei. Min, Paulo
Medina, DJ de 01.08.2005; STJ. HC 3.335/DF. Rei. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJ de 07.08.1995.

' Neologismo derivado do vocábulo "criptografia", inerente à técnica de confidencialidade na qual certas
informações são codificadas por cifras em linguagem inacessível ou secreta. Segundo as lições de Antônio
Scarance Fernandes, "a doutrina denomina criptoimputação a imputação contaminada por grave situação de
deficiência na narração do fato imputado, quando não contém os elementos mínimos de sua identificação como
crime, como às vezes ocorre com a simples alusão aos elementos do tipo penal abstrato" (A reação defensiva
à imputação. São Paulo: RT, 2002, p. 184).
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3.3) Da inadequada utilização da Teoria da Imputação Objetiva para caracterizar
a construção e a operação da barragem do Fundão como um "risco proibido"

"Se, por um lado, as vicissitudes relativas à sociedade

global tornam-na suscetível a riscos e traz À lume um clamor por um

Direito Penal mais atuante, visando-se ao impedimento de tragédias,

por outro, temos uma situação diametralmente oposta: o Direito Penal

deve ser reservado tão somente para as lesões mais grave aos bens

jurídicos mais relevantes. Deve-se resguardar, portanto, o principio da

intervenção mínima. Logo, o Direito Penal não pode ser o gestor de

todas as situações que geram riscos, a intervenção desse ramo do Direito

é seletiva. Ademais, não estaria o Direito Penal apto a realizar a gestão

de todas as situações criadoras de riscos e ameaças"

A teoria da imputação objetiva {objektive zurechnung) vem sendo

desenvolvida há algumas décadas principalmente pela academia jurídica alemã, e

tem ganhado relevo por meio dos escritos de Richard Honig, Claus Roxin, Günther

Jakobs e Wolfgang Frisch, dentre outros brilhantes pensadores.

Inspirada no pensamento filosófico de Hegel sobre como atribuir

uma "causação" a alguém, e tendo como finalidade originária corrigir as

deficiências de teorias como a da conditio sine qua non para resolver questões práticas

inerentes sobretudo ao nexo de causalidade, a teoria da imputação objetiva ost^ít^
nuances que a divide, entre outras inúmeras vertentes, em "imputação objetiva da

conduta" e "imputação objetiva do resultado". Não obstante a pluralidade

' DAVID, Décio Franco. Compiiance e Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2015, p. 11. 1
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conceituai e interpretativa em tomo do tema, existem pilares dogmáticos que

conferem à teoria, em sentido lato, um recorte garantidor e não penalizador na

sociedade de risco, com a pretensão de legitimar um sistema penal e processual

penal de garantias essenciais.

Segundo uma leitura canônica da teoria da imputação objetiva,

grosso modo, um resultado naturalístico ou a exposição reprovável a determinado

perigo só pode ser criminalmente imputada a um agente quando "o seu

comportamento criou anteriormente um risco não permitido juridicamente relevante

para o objeto da ação e tal risco realizou-se no resultado concreto previsto como dentro do

alcance do tipo"

No tocante ao risco, não poderá haver imputação quando um

risco de lesão não for dolosa ou culposamente criado ou, caso criado, seja um risco

juridicamente permitido ou não proibido.

Afasta-se igualmente a imputação criminal caso o resultado

supostamente reprovável não seja uma concretização direta do risco proibido

anteriormente criado, mas mera decorrência causai naturalística.

Assim, pode-se afirmar que a teoria da imputação objetiva

delimita fronteiras entre ações proibidas e permitidas, estendendo-se muito além

do âmbito das imputações derivadas unicamente de resultados materiais ou da

simples realização de condutas penais típicas. /
/

Em suma, para que se possa dar à teoria em comento uma correta

aplicação prática, é imprescindível a presença dos seguintes elementos essenciais:;

(a) criação ou assunção de um risco juridicamente proibido: e (b) ocorrência de

' BRITO. Alexis Couto. Imputação Objetiva. São Paulo: Atlas. 2014, p. 178.
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um resultado danoso decorrente diretamente do risco - criado ou

assumido. Noutras palavras, o risco proibido é o elemento desencadeador, o

elemento-chave sem o qual não há por que falar-se em incidência teoria da

imputação objetiva e afasta muito menos na própria ilicitude penal do fato.

No presente caso, parecem-nos necessárias respostas a pelo

menos duas indagações cruciais para se verificar se é pertinente ou não a invocação

da teoria da imputação objetiva, a saber:

(a) a construção e a operação da barragem de Fundão

configuravam um risco proibido criado e/ou consentido?;

(b) os ora consulentes, que ostentavam a condição de membros

do Conselho de Administração e da estrutura de governança da Samarco,

contribuíram para a criação ou criaram, mediante a prática de atos comissivos ou

omissivos, um risco proibido com a colocação em funcionamento da barragem de

Fundão?

As respostas a essas perguntas revestem-se de importância

capital para o desfecho do caso em análise.

Desde a elaboração do projeto de construção da barragem de

Fundão, todas as normas técnicas de engenharia, geologia, geotecnia, topografia,

dentre outras áreas pertinentes, foram rigorosamente atendidas. Por outro

poder público, por meio dos seus órgãos administrativo-ambientais, aprovou o

projeto da barragem, autorizou a sua construção e fiscalizou constantemente a sua'

operação, sempre atestando a sua viabilidade e regularidade operacional, conforme >

se extrai dos documentos espelhados na planilha sintética exposta a seguir: /
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Ato/Propósito

Formalização do Processo de

Licença Prévia (Proc. n.s

OOOlS/1984/054/2006)

Formalização do Processo de

Licença Prévia (Proc. n.s
Q0015/1984/QS4/2006)

Vistoria Técnica de Fiscalização e

Controle Ambiental
Parecer Técnico sobre a Licença

Prévia

Concessão da Licença Ambiental

Prévia, com validade até

26/04/2009

Formalização do Processo de

Licença de Instalação (Proc. n.2

00015/1984/061/2007)

Formalização do Processo de

Licença de Instalação (Proc. n.s

00015/1984/061/2007)

Concessão da Licença Ambiental de

Instalação

Formalização do Processo de

Licença de Operação (Proc. n.®

00015/1984/066/2008)

Formalização do Processo de

Licença de Operação (Proc. n.®

00015/1984/066/2008)

Concessão de Autorização

Provisória para Operação

Documento

Formulário Integrado de

Caracterização de

Empreendimento

Formulário de Orientação Básica

sobre o Licenciamento

Ambiental

Relatório de Vistoria Técnica n.®

004975/2006
Parecer Técnico DIMIM

005/2007

Certificado n.® 006

Formulário Integrado de
Caracterização de

Empreendimento

Formulário de Orientação Básica

sobre o Licenciamento

Ambiental

Certificado n.® 006

Formulário Integrado de
Caracterização de

Empreendimento
Formulário de Orientação Básica

sobre o Licenciamento

Ambiental

Decisão no Proc. COPAM n.®

00015/1984/066/2008

Instituição

Fundação Estadual do

Meio Ambiente/MG

Fundação Estadual do

Meio Ambiente/MG

Secretaria de Estado de

Melo Ambiente /

Conselho Estadual de

Política Ambientai /

Fundação Estadual do

Meio Ambiente/MG

Secretaria de Estado de

Meio Ambiente /
Conselho Estadual de

Política Ambiental /

Fundação Estadual do

Meio Ambiente/MG

Vistoria Técnica de Fiscalização e

Controle Ambiental

Relatório de Vistoria Técnica n.®

058/2008

Superintendência

Regional de Meio

Ambiente e

Desenvolvimento

Sustentável da Zona da

Mata

Secretaria de Estado de

Meio Ambiente/

Conselho Estadua)/oe

Política Ambiental /

Fundação Estadual do
Meio Ambiente/MG
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dez/lS

jun/15

Parecer Técnico sobre a Licença de

Operação

Concessão de Licença Ambientai de

Operação

Acréscimo de 01 (um| ano no prazo

de validade da Licença de

Operação

Parecer sobre pedido de supressão

de vegetação e intervenção em
APP

Concessão de Licença Ambiental de

Operação

Formalização do Processo de

Revalidação da Licença de

Operação

Formalização do Processo de

Revalidação da Licença de

Operação
Concessão da Revalidação da

Licança de Operação
Formalização do Processo de
Aiteamento e Unificação das

barragens de Germano e Fundão

I  Formalização do Processo de

i  Aiteamento e Unificação das
barragens de Germano e Fundão

Parecer sobre a unificação e

aiteamento das barragens de

Germano e Fundão

Concessão concomitante das

Licenças Prévia e de instalação
para otimização da Barragem do

Fundão

Concessão concomitante das

Licenças Prévia e de instalação
para aiteamento e unificação das

barragens de Germano e Fundão

Parecer Único SUPRAM de

08/09/2008

Certificado LO n.® 0230 ZM

Termo de Concessão de

Beneficio, de 30/03/2009

Parecer Técnico SUPRAM-ZM n.®

0201538/2011

Certificado LOn.® 526 ZM

Formulário de Caracterização do
Empreendimento

Formulário de Orientação Básica

sobre o Licenciamento

Ambientai

Certificado VER LO n.® 168/2013

Formulário de Caracterização do

Empreendimento

Formulário de Orientação Básica

sobre o Licenciamento

Ambiental

Parecer Único SUPRAM de

dezembro de 2013

Certificado LP + Li n.s 019/2015

Certificado LP + LI n.s 197/2015

Superintendência

Regional de Meio
Ambiente e

Desenvolvimento

Sustentável da Zona da

Mata

Conselho Estadual de

Política Ambientai

Superintendência

Regional de Meio

Ambiente e

Desenvolvimento

Sustentável

Superintendência

Regional de Meio

Ambiente e

Desenvolvimento

Sustentável

Conselho Estadual de

Política Ambientai

Conselho Estadual de

Política Ambiental

Superintendência
Regional de Meio

Ambiente e

Desenvolvimento

Sustentável

Conselho Estadual de

Política Ambiental

Conselho Estadual de

Política Ambientai
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O robusto acervo documenta! sintetizado na planilha exposta,

composto de licenças, laudos de vistoria, autorizações de instalação e de operação,

revalidações de licenças de operação, constitui demonstração inequívoca de que a

operação da barragem de Fundão sempre transcorreu em conformidade com as

exigências administrativas previstas para essa modalidade de atividade, dentro das

margens de riscos conhecidas e admitidas pelo poder público.

Como se sabe, incumbe primordialmente ao Estado velar pelos

interesses maiores da coletividade, protegendo-os, regulando e fiscalizando as

atividades dos particulares que podem sobre eles incidir ou causar-lhes danos. Sob

esse prisma, cumpre indagar: é lícito cogitar que um empreendimento concebido e

operacionalizado com o assentimento e sob a supervisão do poder público possa

caracterizar um risco proibido? A resposta, evidentemente, é negativa.

Qualquer atividade, que em si mesma seja geradora de riscos,

jamais poderá ser vista como algo proibido se executada dentro de parâmetros

técnicos e normativos estabelecidos pelos órgãos públicos competentes. É que a

prerrogativa intrínseca (plasmada em leis das diversas esferas de governo) do poder

público de exercer o controle, a fiscalização e até o mesmo o poder de interditar

certas atividades, faz com essas atividades submetidas à aprovação e ao escrutínio

cerrado por parte da Administração pública, quando devidamente autorizadas e

constantemente monitoradas pelos órgãos competentes, jamais podem ser tidas

como "atividade de risco proibido".

Portanto, a construção e a operação da barragem de Fundão,

si só, NÃO configuravam um risco proibido criado e/ou consentido. /

/
Quanto à segunda indagação, pode-se afirmar, de pronto, que os

ora consulentes, na condição de integrantes do Conselho de Administração e áJ
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estrutura de governança da companhia, NÃO criaram nem tampouco contribuíram

para a existência de um risco proibido advindo do funcionamento da barragem de

Fundão.

A própria denúncia afirma que os conselheiros deliberaram

diversas vezes no sentido de se priorizar a segurança das operações da barragem

de Fundão e determinaram a execução de obras necessárias à elevação do nível de

segurança da barragem. Nela se colhe, por exemplo, o seguinte; que os integrantes

do Conselho de Administração da Samarco, ao serem informados de que "nem todas

as ações recomendadas pelo ITRB imprescindíveis para a manutenção da estabilidade de

Fundão, haviam sido implementadas - 16% não implementadas" (fl. 232 da denúncia),

deliberaram no sentido de que, "depois da segurança, a redução de custos deveria ser

o foco principal da gestão de 2015" (fls. 232 e 245 da denúncia, por exemplo). Ou seja,

a segurança das operações era inequivocamente a prioridade do Conselho de

Administração e, somente em plano secundário, aparecia a redução de custos como

um objetivo da direção superior da companhia. Nas atas das reuniões do Conselho

de Administração não há uma linha sequer que ao menos sugira a ocorrência de

deliberações do colegiado em que se tenha optado pela redução de gastos em

detrimento da segurança das operações da barragem.

Também é digno de destaque o fato de que na 120® reunião dcT

Conselho de Administração, realizada em 15/04/2015, os conselheiros, ao serenf

informados sobre "a necessidade de obras de reforço da drenagem interna na região das(

ombreiras, como medidas necessárias para a garantia da estabilidade da barragem", tenhamy

prontamente deliberado pela autorização da execução das obras (fls. 233, 235 e 236

da denúncia). /

Independem Tailing Review Board (ITRB): órgão independente composto por especialistas nacionais e
internacionais, com atuação no controle externo da gestão da Samarco.
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Percebe-se, pois, que em cada momento crucial da gestão da

Samarco, os Conselheiros agiram de forma diligente e adequada para a mitigação

dos riscos operacionais, não sendo razoável que se busque judicialmente

escrutinizar o mérito dos atos de gestão para se justificar uma ação penal com base

exclusivamente na não realização do resultado positivo deles esperados.

Embora os ora consulentes NÃO tenham criado e tampouco

contribuído para a existência de um risco proibido em função da colocação em

funcionamento da barragem de Fundão, a peça acusatória, numa desenfreada

tentativa de encontrar culpados pelo lamentável acidente ocorrido na mencionada

instalação, contraria a lógica, a cronologia e a dinâmica dos fatos, partindo, em

marcha à ré, do resultado reputado danoso para chegar a um risco proibido talhado

sob medida para justificar a utilização da teoria da imputação objetiva.

A rigor, a denúncia deveria ter percorrido um caminho

diametralmente oposto ao que trilhou. Ou seja, o iter natural e coerente a ser descrito

na acusação deveria ter-se iniciado pela demonstração da criação do risco proibido,

com causação culposa ou dolosamente assumida, e ter evoluído até o resultado

reprovável. Tudo isso, obviamente, com a nece.ssária análise da razoabilidade das

decisões administrativas e dos atos de direção e gestão praticados no decorrer do

tempo. Partir do resultado para depois seguir em busca do risco que o provocou é

o mesmo que partir do resultado de uma operação matemática para, diante de

inúmeros termos da soma ou dos fatores de multiplicação possíveis, buscar-se uma

combinação que atenda determinado desejo. Trata-se de uma duvidosa confa "de

{
Com efeito, a importância de se respeitar a seqüência tógica dos\

acontecimentos reside no fato de que somente desta maneira é possível aferir se as
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deliberações dos conselheiros eram, no momento próprio e diante de determinadas

circunstâncias, administrativamente coerentes e lícitas, o que excluiria em princípio

a responsabilidade ante a eventual ocorrência de resultados danosos. O que não é

razoável é lançar um olhar sobre um determinado resultado para, logo em seguida,

verificar se as condutas antecedentes convergiram para a sua formação. Data venia,

isso é simplificar demasiadamente a dinâmica cotidiana das atividades

empresariais, as quais exigem pronta resposta a situações de urgência.

3.3.1) Limites à sindicabilidade de determinadas decisões empresariais

Cumpre igualmente fazer uma breve reflexão acerca da natureza

dos atos de alta direção e de gestão das grandes companhias, e sobre a sua avaliação

na esfera judicial para fins outros que não o do Direito Empresarial.

Leciona João Soares da Silva:

"O cumprimento do dever de diligência, nas

decisões empresariais, se transforma na necessidade de observância de

um processo (de informação, de ausência de conflito de infcresses, de

boa-fé), mais do que um juízo sobre a decisão em si" ".

Assim, a análise da adequação dos atos de alta direção de/

grandes conglomerados empresariais deve cingir-se a constatação da presença Áel

um agir diligente, tempestivo e em conformidade com as leis e com o interesse da^

sodedade. Em princípio, é temerário levar a efeito a sindicabilidade do mérito das

/
" SILVA. João Soares da. Responsabilidade cKil dos administradores de sociedades: os devercs gerais e
os princípios da corporate compHance. Lisboa; Revista da Ordem dos Advogados, 1997. p. 605. I
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decisões de gestão a partir de resultados inesperados e com vistas meramente à

responsabilização criminal dos gestores.

Não se postula de forma alguma, nesta análise, a isenção de

responsabilidade da alta direção e do corpo de executivos-gestionários de qualquer

grande companhia. Mas sem dúvida é preciso fazer distinção e trazer à discussão

certas noções técnicas importantes. A experiência internacional nessa matéria pode

ser esclarecedora. No ordenamento jurídico norte-americano, por exemplo, a

responsabilidade dos administradores é limitada pela business judgment que

basicamente se desdobra no duty of care (dever de cumprir com diligência as

obrigações derivadas das suas funções) que, por sua vez, compreende quatro

deveres distintos, a saber: (a) dever de supervisão e de controle das informações

{duty to monitor); (b) dever de investigar fatos que possam causar danos {duty to

inquiry); (c) dever de obter informação suficiente para habilitar o gestor à tomada

de uma boa decisão {reasonable decisionmaking process); e (d) dever de produzir uma

decisão ponderada e equitativa {reasonable decision).

De acordo com a business judgment rule, o Poder Judiciário

somente pode analisar a razoabilidade do processo decisório e não sindicar o mérito

da decisão.

Nos precisos dizeres de Pedro Caetano Nunes, são este^^

fundamentos para a aplicação da business judgment rule: / y

"Em primeiro lugar, os juizes não possuem i

formação especifica na área da gestão empresarial pelo que a sua análisk

A business jud^mem rule constitui uma regra de origem jurisprudenciu! que exclui a valoração pelos tribur ais
do mérito das decisões dos administradores. Está descrita nos Principies of Corporale Governai ce,
promulgados em 13 de maio de 1992. No Brasil, tem sido aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários sm
Processos Administrativos Sancionadores e, ainda que muito timidamente, no Poder Judiciário, não obstanie a
inexistência de regulamentação expressa sobre tal regra, V_,
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do mérito das decisões empresariais poderia ser desastrosa. (...) Em

segundo lugar, porque a análise realizada pelos tribunas é redutora. É

dificit carrear para os processos judiciais todos os factos que importa

pesar nas decisões empresariais. (...) Em terceiro lugar, a análise 'ex

post' do mérito da decisão empresarial é muitas vezes entorpecida pelos

dados referentes aos resultados da decisão. Uma decisão empresarial

com maus resultados pode ser uma excelente decisão ao momento da sua

prolação, dada que é próprio das empresas estarem sujeitas ao risco" ■'.

A business judgment ride possibilita que os administradores

assumam riscos nos limites da sua esfera de discricionariedade, almejando alcançar

o objeto social da companhia, e propiciando-lhes a convicção de que não poderão

ser responsabilizados pelas decisões se estas vierem a dar prejuízo para companhia.

Sem a aplicação da business judgment rule, o julgador poderá

analisar e julgar o mérito da decisão de um administrador, ainda que este tenha

tomado a decisão de boa-fé. E a possibilidade de responsabilização dos

administradores, nesses casos, acaba agindo como um incentivo negativo à tomada

de decisões que acarretem riscos por parte deles, inviabilizando, cm última análise,

o próprio exercício das atividades empresariais.

No presente caso, o que se percebe, data venia, é que o Ministério

Público se imiscuiu nos atos de gestão da companhia, valorou-lhes o mérito coprí^
propósito de sindicá-los, sem, contudo, em nenhum momento, avaliar ou sopesaiX
as diversas variantes e as circunstâncias específicas que não raro são levadas eny'
conta na tomada das decisões empresariais. Daí a visão turva e imperturbavelmerue

NUNES, Pedro Caetano. Corporais Governance. Coimbra: Almedina, 2006, pp. 23-24.
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unidirecional do órgão acusador em relação ao triste e profundamente lamentável

acontecimento ocorrido em Mariana/MG.

constatações:

Assim, finalizando o presente tópico, impõem-se as seguintes

a) os ora consulentes, enquanto integrantes do Conselho de

Administração e da estrutura de governança da Samarco,

NÃO criaram nem tampouco contribuíram para a instauração

de uma situação de risco proibido no funcionamento da

barragem de Fundão, uma vez que se comportaram nos

exatos limites das atribuições legal e estatutária que lhes eram

pertinentes no âmbito da companhia, isto é, praticaram os

atos de direção que lhes eram próprios, dentro dos limites do

que se convencionou chamar de risco permitido;

b) a concepção o o funcionamento da barragem de Fundão

sempre obedeceram aos ditames normativos impostos pelo

Poder Público, de modo que a sua operação jamais poderia

ser vista como representativa de um risco proibido;

c) como bem leciona Cezar Roberto Bitencourt, "as únicas

certezas apresentadas pela teoria da imputação objetiva são as

incertezas dos seus enunciados, a imprecisão dos seus conceitos ̂

insegurança dos resultados a que pode levar quando compara/mo^'

íis inúmeras propostas formuladas pela doutrina a respeito. Aliás, (a

próprio Claus Roxin, maior expoente da teoria em exame, afirma

que o conceito de risco permitido é utilizado em múltiplos contextos!
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mas sobre seu significado e posição sistemática reina a mais absoluta

falta de clareza"^*.

Por estas razões, entendemos que a teoria da imputação objetiva

é inaplicável ao presente caso.

3.4) Da impossibilidade de se atribuir a condição de "agente garantidor" aos

consulentes pelo fato de eles terem integrado, em determinados períodos de

tempo, o Conselho de Administração e a estrutura de Governança da Samarco

Mineração S/A

"Omitir, em Direito, não é 'nonfare nulla', mas,

sim, não desenvolver uma determinada atividade, contrariando uma

norma jurídica em que se contém um comando de agir. Se o recorrente

não omitiu qualquer providencia tendente a evitar o acidente, não houve

desrespeito a exigência de cautela ou proteção, de modo a configurar o

crime comissivo por omissão" '5.

De acordo com a equivocada posição abraçada pela denúncia, os

consulentes, enquanto integrantes do Conselho de Administração e da estrutura de

governança da empresa, seriam penalmente responsáveis pelo acidente ocorrido na^

barragem de Fundão, já que teriam abdicado do dever de agir que lhes incumbia

''' BITENCOURT, Cezar Robeno. Tratado de Direito Penal - parte geral. 17. ed. ver., ampl. e atual. - São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 329.
STF, RHC 67.286/SP. Rei. Min. Carlos Madeira, DJ de 05.05.1989.
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em razão da sua condição de agentes garantidores. Consta textualmente da peça

acusatória:

"Apiiroii-se ao longo das investigações que os

denunciados, atuando na condição de diretores, administradores,

membros de conselhos e de órgãos técnicos, gerentes, empregados,

prepostos, mandatários ou contratados da VALE, da BHP e da

SAMARCO, e, tendo conhecimento dos diversos problemas, falhas ou

"não conformidades" operacionais, narrados no Item 3 desta denúncia,

e do progressivo incremento da situação tipica de risco, mesmo devendo

e podendo agir para evitar o rompimento da barragem de Fundão e os

resultados penalmente desvalorados, deixaram de impedi-los e de evitá-

los, razão pela qual incidem nas figuras típicas abaixo indicadas na

forma do art. 13, § 2"^ do Código Penal ck art. 2® da Lei n.° 9.605/98"

(página 197 da denúncia).

O Conselho de Administração foi o grande

responsável pela definição da temerária política empresarial de assunção

consciente de riscos relacionados à implementação e à operação da

barragem de Fundão, priorizando a expansão da produção e os

resultados econômicos positivos para os acionistas, mesmo em um

cenário econômico extremamente adverso, e à custa de realização de

significativos cortes de gastos para atividades relacionadas à gestão dds

rejeitos minerários. / Ç'

Os problemas identificados na barragem dá

Fundão foram levados diversas vezes ao Conselho de Administração,!
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seja por meio de relatórios específicos de eventos de problemas, falhas ou

"não conformiãades", seja por meio de resultados das revisões técnicas

realizadas pelo ITRB. Nesses casos, sabendo dos problemas, falhas ou

"não conformidades", os conselheiros deixaram de impedir a sua

prática, quando podiam e deviam agir para evitar os resultados lesivos

produzidos com o rompimento da barragem de Fundão. Omitiram-se,

dessa forma, no seu dever de fiscalizar a gestão dos órgãos a eles

subordinados, embora não o fizessem em relação à cobrança dos

resultados financeiros da empresa" (página 203 da denúncia).

Já se viu em páginas anteriores que o órgão acusatório se valeu

de inúmeras teorias (como a da imputação objetiva - já analisada e refutada

anteriormente - e a da responsabilidade penal objetiva - que veremos mais adiante),

muitas delas contraditórias entre si, para tentar emplacar uma condenação a

qualquer custo, como se a "eventualidade"'® fosse um princípio posto à mercê da

acusação.

O mesmo padrão de abordagem se repete quanto à suposta

condição de garantidor dos ora consulentes; a denúncia também aqui elastece

demasiadamente alguns princípios basilares do Direito Penal para conferir aos

integrantes do Conselho de Administração e da governança da mineradora/ííma

responsabilidade alheia às suas atribuições. / II

'  AiComo se sabe, o Código Penal Brasileiro adota a teoria das fonte^

formais para delimitar as hipóteses de responsabilidade por omissão, restringindof

O princípio da eventualidade ou da concentração permite exclusivamente à defesa alegar tudo o que foi\
possível e cabível a seu favor, ainda que as alegações sejam contraditórias do ponto de vista lógico, pois,
passado o momento adequado, poder-se-á operar a preclusão.
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as às três causas legais previstas nas alíneas do parágrafo 2° do art. 13

necessariamente harmonizadas ao dever e à possiblidade de agir. Isto porque o

nosso sistema jurídico-penal ancora-se no princípio da legalidade, que exige

descrição normativa explícita daquilo que se considera penalmente reprovável e

culpável, de modo a impedir imputaçôes por violação de obrigações não previstas

e, por óbvio, sequer conhecidas.

Assim, ao se proceder ao confronto entre as competências do

Conselho de Administração da empresa e os requisitos previstos no § 2° do art. 13

do Código Penal, é possível constatar com certa facilidade que os ora consulentes

não ostentavam o atributo de agentes garantidores. Vejamos.

De saída, equivoca-se a denúncia ao sustentar que o dever de

cuidado, proteção e vigilância dos consulentes (alínea 'a' do § 2" do art. 13 do

Código Penal) decorreria dos artigos 170, VI e 225, § 3^ da Constituição Federal,

14 da Lei n.'' 6.938/81, e 3° da Lei n.° 9.605/98 (página 198 da denúncia).

Ora, o Conselho de Administração é o órgão de macrogestão

empresarial e de planejamento estratégico, distanciado, portanto, das atividades

que marcam o dia-a-dia das grandes corporações. Conforme consignado na própria

denúncia, compete ao Conselho de Administração da Samarco:

"a direção estratégica e geral dos negócios: o

controle dos resultados dos negócios; a garantia da integridade dif

gestão; indicar o CEO e avaliar o desempenho dos outros ómãos\

(monitorar e gerir); conduzir e aprovar as políticas da empresa

" CP, .Art. 13. § 2° - "A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o
resultado. O dever de agir incumbe a quem;

a) tenha por lei obrigaçito de cuidado, proteção ou vigilância;
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado".
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(responsabilidade social e institucional); conduzir c aprovar os planos

de negócio e o orçamento da companhia, incluindo plano de

investimentos, distribuição de dividendos e investimentos; deliberar

sobre alterações relevantes na estrutura de capital; deliberar sobre

mudanças relevantes sobre o modelo de negócio; zelar pela conformidade

legal e societária da SAMARCO.

Dentre as principais competências do Conselho de

Administração da SAMARCO, previstas nos artigos 15 e seguintes do

Estatuto e no art. 142 da Lei n." 6.404/76, destacarii-se: fixar a

orientação geral dos negócios da companhia; eleger e destituir os

diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a

respeito dispuser o estatuto; fiscalizar a gestão dos diretores, examinar,

a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações

sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros

atos; manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da

diretoria; manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o

estatuto assim o exigir; escolher e destituir os auditores independentes;

aprovar plano de negócios e suas revisões, alterações ou aditamentos;

aprovar o orçamento anual e suas revisões, alterações ou aditamentos;

aprovar o plano de mineração, que preverá quantidade e qualidade da

produção mineral da Companhia, bem como suas revisões, alterações ou

aditamentos; aprovar expansão; aprovar assuntos técnicos,^^omo
reservas e dados minerais, capacidade de processamento e

funcionalidade de equipamento; deliberar sobre matérias que não

estejam compreendidas nas competências da Assembléia Geral ou da

Diretoria.
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O Conselho de Administração detinha, ainda, a

competência para criar comitês de assessoramento à administração da

Companhia, com atribuições específicas e prazo renovável de duração.

Os comitês de assessoramento eram integrados por pessoas designadas

pelo Conselho de Administração (art. 21 do Estatuto)" (páginas 201 e

202 da denúncia).

O Ministério Público Federal foi buscar nos artigos 170, VI e 225,

§ 3° da Constituição Federal, no art. 14 da Lei n.° 6.938/81 , e no art. 3° da Lei n.°

9.605/98, a base jurídica para a sua decisão de atribuir a condição de agente

garantidor aos integrantes do Conselho de Administração da companhia. Trata-se

de raciocínio jurídico para lá de heterodoxo. Em comparação grosseira, seria o

mesmo que considerar os comandantes das polícias militares como garantes da

segurança pública e, portanto, responsáveis por todo e qualquer crime que

eventualmente ocorra no território dessa ou daquela unidade da federação,

unicamente em decorrência do que determina o inciso V do art. 144 da Constituição

Federal; ou pior: eqüivaleria a responsabilizar o Presidente da República por

quaisquer fatalidades ocorridas no Brasil porque a ele compete o exercício da

direção superior da administração federal, iios termos do inciso II do art. 84 da

Constituição Federal'®. Um completo absurdo, convenha-se.

E importante ressaltar que o Conselho de Administração ae uma

grande corporação é composto essencialmente por profissionais que ostentam'

experiências e qualificações diversas, justamente para que as decisões estratégicas

se beneficiem da riqueza emanada da soma de capacidades e da multiplicidade d^

'® CF, art. 84 - "Compete privativamente ao Presidente da República: (...)
II - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção .superior da administração federal"
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pontos de vista. No caso, nenhum dos ora consulentes'' era especialista em

Geotecnla^", de modo que as opiniões inerentes a tal assunto advinham de outros

setores da empresa.

Equivoca-se mais uma vez a denúncia quando atribui a condição

de garante aos conselheiros por força de um suposto risco que teria sido criado por

eles anteriormente (CP, art. 13, §2®, alínea 'c'). Conforme já demonstrado à exaustão

linhas atrás (no tópico em que se analisou a imputação objetiva), os integrantes do

Conselho de Administração e da estrutura de governança da Samarco em nenhum

momento produziram um risco proibido. Muito pelo contrário: sempre agiram

dentro dos limites permitidos a toda e qualquer gestão de atividade empresarial,

adotando, inclusive, medidas oportunas de mitigação de riscos, tal como fizeram ao

autorizar a execução de obras para elevar a segurança da barragem de Fundão.

Ainda que se pudesse, ad argumentandum tantum, considerar os

consulentes como agentes garantidores, o fato de eles terem adotado

tempestivamente as medidas apropriadas que estavam ao seu alcance já seria o

bastante para se excluir qualquer possibilidade legal de vir a ser-lhes atribuída a

responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Rogério Greco:

Nessa linha de entendimento, é bastante pertinente a lição de

"Frisamos que a lei, quando elenca as situaçõ^

nas quais surge o dever de agir, fazendo nascer daí a posição de

garantidor, não exige que o garante evite, a qualquer custo, o resallada\

O que a lei faz é despertar o agente para a sua obrigação c se ele realiza.

" Gerd Petcr Poppinga ó graduado em geologia: Luciano Sequeira é engenharia metalúrgico; Maria Irfcs
Carvalheiro é economista; Paulo Bandeira é pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios e graduado cm
Engenharia de Minas; Pedro José Rodrigues é graduado cm engenharia química; c Stcphen Potter é engenheiro
de minas. 1

Em linhas gerais, é a ciência voltada à previsão do comportamento da cresta terrestre, bem como à aquisiçàoK
interpretação e uso do conhecimento dos materiais dela provenientes.
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tudo o que estava ao seu alcance, a fim de evitar o resultado lesivo, mas.

mesmo com seu esforço, este vem a se vroduzir. não voderemos a ele

imputá-lo"'^\

Além dos argumentos até aqui expostos, há que se ter em

perspectiva que a complexidade das grandes empresas modernas impõe,

necessariamente, a delegação de inúmeras atividades, em relações operacionais

regidas sobretudo pelos prindpios da boa-fé e da confiança.

A delegação é um mecanismo recorrente em qualquer ambiente

organizacional em que intervenha uma pluralidade de pessoas e no qual seja

necessária uma divisão racional do traballio como um modo necessário a assegurar

a regular execução da atividade social, tornando-a exeqüível e gerenciável.

Nessa sistemática de gestão, a Samarco compartimentalizou-se

em diversas instâncias de administração, execução, operação, fiscalização e

controle, possuindo em sua estrutura, dentre outros departamentos, uma Direção

Executiva, uma Direção de Operações e Infraestrutura, uma Gerência Geral de

Geotecnia e uma Gerência de Geotecnia de Barragens, cada qual com atribuições e

responsabilidades específicas, o que demonstra o distanciamento lógico e natural

que o Conselho de Administração (como órgão de gestão e direcionamento

estratégico) e seus respectivos comitês de assessoramento guardam em relação a

certos segmentos e a certa atividades compreendidas no amplo espectro de ações

que formam a gestão cotidiana de uma grande companhia e, por extensão, da

respectiva responsabilidade penal que daí possa resultar".

Não é por outra razão que, ao decidir questão jurídica análoga à

presente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.554/PR (Rei. Min.

Gilmar Mendes, DJ de 28.10.2005), afastou a possibilidade de imputar-se crime

ambiental ao Presidente da Petrobrás ante a não configuração de relação de

causalidade entre o fato imputado e o suposto agente criminoso, bem como e^
razão da existência de instâncias gerenciais e de operação para fiscalizar o estádo

de conservação dos 14 mil quilômetros de oleodutos da Companhia. Consta do

julgado: y

"Hábeas Corpus. 2. Responsabilidade penar

objetiva. 3. Crime ambiental previsto no art. 2® da Lei n° 9.605198. 4J

GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal - parte geral. 17. cd. Rio de Janeiro: Impctu.s. 2015, p. 292. I
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Evento danoso: vazamento em um oleoduto da Petrobrás 5. Ausência

de nexo causai. 6. Responsabilidade pelo dano ao meio ambiente não-
atribuível diretamente ao dirigente da Petrobrás. 7, Existência de
instâncias gerenciais e de operação para fiscalizar o estado de
conservação dos 14 mil quilômetros de oleodutos. 8. Nõo-configuração

de relação de causalidade entre o fato imputado e o suposto agente

criminoso. 8. Diferenças entre conduta dos dirigentes da empresa e
atividades da própria empresa. 9. Problema da assinalagmaticidade em
uma sociedade de risco. 10. Impossibilidade de se atribuir ao indivíduo

e à pessoa jurídica os mesmos riscos. 11. Habeas Corpus concedido.

Olhando especificamente para o caso deste habeas

corpus, ainda que pudéssemos conceber hipóteses de responsabilização
criminal de um dirigente de uma pessoa jurídica da complexidade da

Petrobrás, em razão de um evento danoso ocorrido em um de seus

oleodutos, certamente teríamos que, no mínimo, zelar por um

compromisso de consciência em relação a esse aspecto elementar do

Direito Penal, que é a vinculaçõo entre fato e autor do fato.

No caso concreto, considerando a palavra "causa"

em sua perspectiva penalmente relevante, indago: o paciente praticou

fato que constituiu causa para a ocorrência do vazamento?

Com o devido respeito, sequer uma relação causai

naturalista está bem descrita na denúncia.

A descrição do evento datioso está clara. Trata-se

de um vazamento em um oleoduto da Petrobrás. Tal vazamento teria

causado danos ambientais. As causas para a ruptura de um oleoduto

podem ser várias. Mas isso não vem ao caso, essa é uma matéria de prova

que não me parece necessária na presente discussão.

Mas a relação de causa e efeito entre a conduta^'
paciente e o vazamento do oleoduto não estão nada claras. / \j

Considerando as circunstâncias do caso, perfso qu^
é inevitável, a partir dos elementos de que dispomos nos autosj
sobretudo a partir dos fatos descritos na denúncia, perquirir se há esse
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condição mínima para a perseciição penal, qual seja, a descrição de um

liame consistente entre conduta e resultado.

Não estajnos aqui a discutir responsabilidade de

pessoa jurídica. E talvez isso seja um fator para uma certa confusão na

peça acusatória, que se refere conjuntamente À Petrobrâs e a seu

dirigente.

O problema aqui refere-se aos limites de

responsabilização penal dos dirigentes de pessoas jurídicas em relação a

atos praticados sob o jnanto da pessoa jurídica. Essa distinção, que

parece óbvia, é importante no caso, tendo em vista a referida confusão
estabelecida na peça acusatória.

Trazendo a questão para o caso concreto,

precisamos necessariamente conferir um tratamento diferenciado entre

pessoa física e pessoa jurídica. A relação Petrobrás-oleoduto não pode

ser equiparada com uma relação Presidente da Petrobrás-oleoduto!

A responsabilização penal de pessoas físicas, não

podemos esquecer, ainda obedece àqueles parâmetros legais de garantia

que tem caracterizado o Direito Penal modero, especialmente a partir do

pensamento de Beccaria. E aqui não há espaço para o arbítrio.

Entre outras inúmeras garantias do acusado,

remanesce a perspectiva de que não há crime sem conduta, e também
não há crime sem que exista um vínculo entre a conduta e o resultado.

Nessa linha, indago: podemos equiparar, sem qualquer restrição, no

âmbito penal, a conduta de pessoa jurídica com a conduta de seu
dirigente? Podemos tratar, do mesmo modo, o nexo de causalidade entre

atos de pessoa jurídica e evento danoso praticado em nome da pessoa

jurídica?

Não estou excluindo, obviamente, a possibilidade'

de prática de crimes por parte de dirigentes de pessoas jurmicaà
justamente na direção de tais entidades. Não é isto! O que quera

enfatizar é que não podemos, para fins de responsabilização individual,^
admitir uma equiparação tosca entre atos de pessoa jurídica e atos de

seus dirigentes. ,
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Da leitura da denúncia, penso, resta evidente um

grosseiro equivoco e uma notória lacuna na tentatiz^a de vincular, com

gravíssimos efeitos penais, a conduta do ex-Presidente da Petrobrás e

um vazamento de óleo ocorrido em determinado ponto de uma malha de

mais de 14 mil quilômetros de oleodutosi

Precisamos aqui refletir sobre isso. Houvesse

relação de causa e efeito entre uma ação ou omissão do ex-Presidente da

Petrobrás, deveria o órgão do Ministério Público explicitá-la de modo

consistente. E se houvesse consistência, penso, a cadeia causai

dificilmente ocorreria diretamente entre um ato da Presidência da

Petrobrás e um oleoduto. Imagino que entre a Presidência da Petrobrás,

obviamente um órgão de gestão, e um tubo de óleo, há inúmeras

instâncias gerenciais e de operação em campo. Não há uma equipe de

engenheiros responsável pela referida tubulação? É o Presidente da

Petrobrás que examina, por todos os dias, o estado de conservação de 14

mil quilômetros de oleodutos? Não há engenheiros de segurança na

Petrobrás? Obviamente não estou pressupondo uma responsabilização

sequer dos engenheiros de segurança. Também para estes há o estatuto

de garantias no âmbito penal. O que quero é evidenciar que, se há um

evento danoso e se há uma tentativa de. responsabilização individual,

um pressuposto básico para isto é a demonstração consistente de relação

de causalidade entre o agente criminoso e o fato. ^
Não vejo, com a devida vênia, como imputar o

evento danoso descrito na denúncia ao ora paciente. Caso contrário,

sempre que houvesse um vazamento de petróleo em razão de atos da
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Petrobrás, o seu presidente inevitavelmente seria responsabilizado em

termos criminais. Isso é, no mínimo, um exagero".

Os argumentos expandidos pelo ministro Gilmar Mendes em seu

voto no HC 83.554/PR se ajustam à perfeição à problemática discutida neste Parecer.

Ou seja: não há como se atribuir a condição de agentes garantidores aos consulentes

no caso em análise, pois eles:

(a) não criaram, com seus comportamentos anteriores, qualquer

risco proibido que tenha provocado a ocorrência do acidente;

não há vínculo causai entre eventuais condutas claramente

atribuíveis aos consulentes e o fato lesivo criminalmente

reprovável;

(b) não há, aos gestores, obrigações específicas de cuidado,

proteção ou vigilância decorrentes de lei para a tutela de

atividades operacionais corriqueiras da empresa;

(c) a dimensão e a complexidade da empresa são fatores

determinantes para a sua divisão em instâncias gerenciais,

executivas e operacionais, por delegação e confiança, o que

necessariamente afasta o Conselho de Administração

(responsável pela macrogestao e pelas escolhas estratégicasVmaf

responsabilidade por falhas operacionais específicas sobre as

quais os seus membros não têm poder de ingerência no dia-a-

dia; e
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(d) sempre adotaram medidas oportunas de mitigação de riscos,

ainda que permitidos, tal como fizeram ao autorizar a execução

de obras para elevar a segurança da barragem de Fundão.

3.5) Da inviável responsabilização penal objetiva dos consulentes

"O princípio da responsabilidade penal adotado

pelo sistema jurídico brasileiro é o pessoal (subjetivo). A autorização

pretoriana de denúncia genérica para os crimes de autoria coletiva não

pode servir de escudo retórico para a não descrição mínima da

participação de cada agente na conduta dclitiva. Uma coisa é a

desnecessidade de pormenorizar. Outra, é a ausência absoluta de

vinculo da fato descrito com a pessoa do denunciado"^^.

Atualmente, há um número crescente de juristas, especialmente

os que integram a intimidade institucional dos órgãos de persecução criminal, qu^

defendem a possibilidade de se imputar a produção de um resultado danoso a pártir

da sua mera causação, sem que se exija que esta causação tenha se dado de/íorma

culposa ou dolosa. Trata-se da aplicação da denominada responsabilidade penal

objetiva, adotada visivelmente na denúncia que ora se analisa, como uma tentativa

de se respaldar juridicamente uma acusação intrinsecamente frágil.

" STF, HC 80.549/SP, Rei. Min. Nelson Jobim, publicado no DJ de 24.08.2001.
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Sabe-se, contudo, que o ordenamento jurídico-penal brasileiro

repudia veementemente as punições criminais baseadas em presunções, sendo certo

que somente se concebe a aplicação de sanção penal a alguém quando ficar

claramente demonstrado que o autor agiu ao menos com culpa e contribuiu para a

ocorrência do evento lesivo, segundo o princípio da culpabilidade adotado em

nosso Código Penal {nullim crimem sine culpa).

Sob a ótica da Teoria Finalista (majoritária em nossa doutrina e

jurisprudência), uma determinada ação ou omissão é considerada crime quando

nela se puder vislumbrar tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e, nesse caso, o dolo

e a culpa devem ser aferidos quando do estudo da conduta do indivíduo, elemento

que se insere na tipicidade do fato. Noutras palavras, entre nós, a ausência do

elemento volitivo, dolo ou culpa, implica o reconhecimento da atipicidade do fato.

Não desconhecemos a existência de alguns poucos julgados nos

quais se admitiu a responsabilidade objetiva, quase todos versando questões

atinentes à actio libera in causa e aos crimes ambientais praticados por pessoas

jurídicas. Contudo, aliamo-nos às críticas no sentido de que somente o ser humano

possui capacidade para entender o caráter ilícito de um fato e para determinar-se

de acordo com esse entendimento e, por conseguinte, somente as condutas

impulsionadas volitivamente pelos seres humanos deveriam ser puníveis na esfera

criminal.

Pois bem. Voltemos à denúncia. Conforme já demonstrado à

exaustão, a peça inaugural da ação penal não declina, de maneira precisáey

minimamente detalhada, as razões pelas quais os ora consulentes estariam ligado^

direta e efetivamente aos resultados danosos provocados pelo acidente na barragem\

de Fundão. Ití casu, inexistem elementos suficientes a apontar quais condutas de
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cada um dos consulentes, (omissivas ou comissivas, dolosas ou culposas), foram

determinantes para a ocorrência do resultado danoso.

Em verdade, o que faz a denúncia é circunscrever a imputação

dos resultados aos conselheiros e integrantes da estrutura de governança pela

simples razão de que eles ocupavam cargos de direção estratégica na companhia,

sob o equivocado argumento de que eles teriam abdicado de exercer as capacidades

gerenciais que lhes capacitavam a evitar o acidente.

E elementar que a simples condição de titular de cargo de gestão

ou de direção estratégica de uma determinada pessoa jurídica não autoriza, por si

só, a instauração de ação penal. Ao revés, é imprescindível que a denúncia, ao

mesmo tempo que narre claramente a hipotética prática de crimes por pessoas

físicas sob o manto da pessoa jurídica, exponha circunstanciadamente os fatos

motivadores da persecução criminal em juízo, de modo a possibilitar o exercício do

direito de defesa pelos acusados.

Responsabilizar objetivamente os gestores da mineradora, como

se fez no presente caso, eqüivale a criminalizar cegamente o exercício regular das

atividades executivas e de direção superior quando delas resultarem eventos

indesejados e danos, ao arrepio da vontade dos condutores das respectivas

atividades empresariais. /

AOs nossos tribunais, obviamente, já se debruçaram repe,ndas

vezes sobre o tema ora em exame. Destaque-se, por oportuno, os argumentos

contidos no voto-vista proferido pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento do HC/

n.« 83.301/RS (DJ de 06.08.2004):
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"Em nosso sistema penal, a despeito do que estatui

a Lei n" 9.605198, vi;^e o princípio "societas delinquere non potest",

sendo a responsabilidade penal pessoal e, mais que isto, subjetiva.

Ora, porjungir-se a tal modelo de responsabilidade

e ao que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal, cumpria ao

Ministério Público descrever, à denúncia, os comportamentos,

comissivos ou oynissivos, que, imputados à pessoa física, se

subsumissem às normas penais que reputou por elas violadas.

Como é vistoso, não se atribui aí, a esse nem àquele,

nenhum comportamento criminoso. O que esse fecho da inicial imputa

aos denunciados ésóa responsabilidade pela administração da empresa,

não a prática, sequer no exercício da mesma administração, de algum

particular cotJiportamcnto típico. Ser administrador de empresa não é

por si só, escusaria dizê-lo, coisa criminosa, de modo que, porque ofosse

em certas circunstâncias, deveriam ter sido descritas, na denúncia, de

forma minudente, ações e/ou omissões mediante as quais cada

administrador teria, nessa condição, infringido ambas aquelas normas".

Nessa mesma direção, tanto a jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal quanto a do Superior Tribunal de Justiça ecoam o entendimen^
de que a denúncia deve necessariamente estabelecer o vínculo dos gestores com o|
ato ilícito que lhes é imputado, conforme se pode verificar, dentre outros tantos,'

nos seguintes julgados: INQ 3752/DF (STF, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe-208, d^

22.10.2014); HC 107.187/SP (STF, Rei. Min. Ayres Britto, DJe-065, de 30.03.2012); ViJc
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80.549/SP (STF, Rei. Min. Nelson Jobim, DJ de 24.08.2001); e HC 5.647/SP (STJ, Rei.

Min. Edson Vidigal, DJ de 29.09.1997).

Por fim, há que se ter presente que o Direito Penal é, dentre os

diversos ramos da ciência jurídica, a ultima ratio, devendo ser acionado somente

quando os demais ramos se mostrarem insuficientes à tutela de determinados bens

jurídicos relevantes, sendo certo que os Direitos Civil e Administrativo sào ricos em

modalidades de reparação aptas a compensar por danos eventualmente causados a

terceiros.

Ante o exposto, entendemos ser lícito ratificar a orientação

doutrinária e jurisprudencial que repudia a responsabilização penal objetiva em

situações jurídicas análogas à enfrentada no presente caso, de modo que a mera

invocação da condição de gestor, sem a correspondente descrição do

comportamento típico que o vincule ao resultado criminoso, não constitui fator apto

a legitimar a formulação da acusação estatal e muito menos a autorizar a prolação

de decreto judicial condenatório.

4) CONCLUSÕES E RESPOSTAS AOS QUESITOS DA CONSULTA

"Quando as provas de um fato se apoiam todas entre si, isto é, quando

os indícios do crime não se mantêm senão apoiados uns nos outrq^

quando a força de inúmeras provas depende de uma só, o núpiero

dessas provas mda acrescenta nem subtrai na probabilidade do fato:'

merecem pouca consideração, porque, se destnds a única prova que

parece certa, derrocareis todas as demais" ̂3.

.  I
BECCARIA, Cesare, Dos Delitos c das Penas. Sâo Paulo: Martin Ciarei, 2002. pp. 27-28. j
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Esta é a tônica da denúncia ora sob análise: a construção

acusatória lastreou-se inteiramente em um equivocado conceito de risco proibido.

Uma vez demonstrada a inexistência de risco proibido, desconstruída está a

denúncia, desmanteladas se mostram as razões condutoras à imputaçâo objetiva,

perdem sentido as alegações de violação de deveres por parte dos agentes

garantidores, evanescendo igualmente a noção de responsabilidade penal objetiva.

Este é o quadro. Passa-se, pois, às respostas aos quesitos

formulados pelos consulentes:

a) A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em

face dos consulentes atende aos requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código

de Processo Penal e possibilita o exercício da ampla defesa?

R: Não. A deniíncia, apesar de extensa, é impregnada de

vagueza e imprecisão no tocante à participação dos consulentes

nos crimes que lhes foram imputados; não informa como eles

teriam contribuído, concorrido ou participado omissiva ou

comissivamente da empreitada supostamente criminosa, o que

impossibilita o exercício da ampla defesa, pois é impossível se

defender de algo que não se sabe precisamente o que é.

Tendo presente a norma inscrita no art. 41 do Código de

Processo Penal, o órgão acusatório não pode esquivar-se xJo

cumprimento das exigências que emanam desse preceití^egalj
quando do exercício do seu dever-poder de promover a

persecutio criminis contra aqueles que, alegadamente,

transgrediram o ordenamento penal do Estado. /
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A autoria delituosa coletiva não dispensa a necessidade

de descrição dos fatos típicos - em toda a sua essência e com

todas as suas circunstâncias - atribuídos a cada um dos supostos

autores ou partícipes e tampouco pode servir de "escudo

retórico" legitimador de denúncias genéricas.

Todo e qualquer denvmciado tem o direito de conhecer

em detalhes, em descrição objetiva e completa, a acusação que

lhe é feita.

Restou demonstrado, no caso sob exame, que a denúncia

não descreve adequadamente o fato criminoso, e peca por não

estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de

cada agente ao evento supostamente delituoso, sendo, pois,

inepta.

Maiores detalhes foram apresentados nos itens 3.1 e 3.2

do presente Parecer.

b) A utilização, «o presente caso, da Teoria da Imputação

Objetiva para caracterizar a construção e a operação da barragem do Fundão como

um "risco proibido - criado e consentido" é juridicamente viável?

R: Não. A concepção, a operação e o funcionamento d^

barragem de Fundão sempre obedeceram aos ditames-

normativos, técnicos e aos controles levados a cabo pelo poder

público, sendo impróprio, desse modo, cogitar-se de um risco

proibido. /
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Por outro lado, os ora consulentes, como integrantes do

Conselho de Administração e da estrutura de governança da

companhia Samarco, NÀO criaram e tampouco contribuíram, por

atos individualizados de gestão, para a existência de um risco

proibido advindo do funcionamento da barragem de Fundão,

uma vez que invariavelmente se comportaram em conformidade

com os papeis legai e estatutário que lhes eram reservados, isto

é, os de praticar atos de macrogestão e direção estratégica dentro

dos limites de risco permitido.

Frise-se que a análise da adequação dos atos de gestão

deve cingir-se à verificação da presença de um agir diligente,

tempestivo e em conformidade com as leis e com o interesse da

sociedade, não havendo espaço para se promover o exame do

mérito das decisões de gestão a partir de eventuais resultados

inesperados com vistas unicamente à responsabilização criminal

dos gestores.

Inviável, pois, a aplicação da teoria da imputaçâo

objetiva ao caso em análise.

Maiores esclarecimentos foram apresentados no item 3.3

do presente Parecer.

c) É possível atribuir a condição de "agente gari^ntidor'\
aos consulentes pelo fato de os mesmos integrarem, em determinados períodos ds

tempo, o Conselho de Administração e a estruttira de Governança da Samartjo

Mineração St A?
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R: Não. A denúncia valeu-se de interpretação extensiva

de regras garantidoras defensivas para atribuir aos integrantes

do Conselho de Administração e da Governança da Mineradora

uma responsabilidade alheia às suas atribuições, o que não é

admitido em nosso ordenamento jurídico.

Como se sabe, a caracterização da condição de agente

garantidor deve enquadrar-se exclusivamente nas três hipóteses

legais previstas nas alíneas do parágrafo 2° do art. 13 do Código

Penal, com a necessária vinculaçâo ao dever e à possibilidade de

agir. O elastecimento de tais regras, mediante interpretação

extensiva, jamais pode se dar em detrimento dos acusados de

uma ação penal, como efetivamente ocorreu no caso ora em

análise.

As atribuições dos membros do conselho de

administração e da estrutura de governança de uma grande

empresa, tipicamente voltadas à macrogestão e à direção

estratégica, são por sua própria natureza distanciadas das

atividades operacionais rotineiras da companhia, não se

compatibilizando com a figura jurídica do garantidor, que

concreta e efetivamente deve ter capacidade de evitar o resultado

lesivo. Não se pode admitir a figura de um "garantidor remoto",

desprovido de meios reais e concretos de ação aptos a impedir a

ocorrência de um evento potencialmente danoso.

A complexidade administrativa de uma empresa do\

porte da Samarco impõe a necessidade de implantação de uma

nada singela compartimentalizaçâo organizacional - em diversas
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instâncias voltadas à administração, à execução, à operação, à

fiscalização e ao controle como um modelo necessário a

assegurar a regular execução da atividade social, tornando-a

exeqüível e gerenciável. Não é por outra razão que a mineradora

possui em sua estrutura, dentre outros departamentos, um

Comitê de Operação, um Comitê de Desempenho Operacional,

um Subcomitê de Gestão de Desempenho, uma Direção

Executiva, uma Diretoria de Operações e Infraestrutura, uma

Gerência Geral de Geotecnia e Gerência do Geotecnia de

Barragens, cada qual com atribuições e responsabilidades

específicas, o que demonstra o distanciamento lógico e natural

que os integrantes do Conselho de Administração e da estrutura

de governança possuíam em relação a certos segmentos e

atividades do dia-a-dia da empresa e, por conseguinte, de

eventual responsabilidade criminal que deles eventualmente

pudessem decorrer.

Inviável, portanto, atribuir-se a condição de agentes

garantidores aos ora consulentes.

Por fim, apenas para argumentar, ainda que os

consulentes fossem considerados agentes garantidores, o fato de

eles terem adotado tempestivamente as medidas que estavam ao

seu alcance excluiria qualquer possibilidade de lhes sp^

imputada a responsabilidade pelo acidente ocorrido. / /

Impossível, portanto, atribuir responsabilidade penaR

aos consulentes em razão da violação de deveres relativos aos

agentes garantidores. 1
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Maiores esclarecimentos foram apresentados no item 3.4

do presente Parecer.

d) A responsabilização penal objetiva dos denunciados

Gerd Peter Poppinga, Luciano Torres Sequeira, Maria Inês Gardonyi Carvalheiro,

Paulo Roberto Bandeira, Pedro José Rodrigues e Stephen Michael Potter é

admissível?

R: Não. Via de regra, o princípio que rege a

responsabilidade penal no sistema jurídlco-criminal brasileiro é

de cunho pessoal, subjetivo, alicerçado no elemento volitivo

motivador de atos omissivos e comissivos, repelindo-se a odiosa

imputação por responsabilidade penal objetiva, calcada em

presunções e conjecturas dissociadas da incontornável exigência

de dolo ou culpa do agente.

O abrandamento pontual e largamente excepcional

desse princípio por alguns tribunais brasileiros nas hipóteses de

crimes de autoria coletiva não pode servir de subterfúgio para a

não observância da necessidade do descrição da participação de

cada agente na conduta delitiva. A excepcionalidade

materializada aqui e ali em pouquíssimas hipóteses

jurisprudenciais em que se admitiu a mitigação da exigência de

pormenorização da conduta criminosa não pode de iormai

alguma ser entendida como um passaporte para a fuga do!

imperativo inafastável que se impõe à acusação de demonstra

cabalmente o vínculo entre o fato descrito na denúncia a a

conduta do denunciado.
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Inviável, portanto, a responsabilização penal objetiva

dos ora consulentes.

Maiores esclarecimentos foram apresentados no item 3.5

do presente Parecer.

Este é o nosso entendimento, s.m.j.

Brasília, 15 de fevereiro de 2017.

JOAQUlkBÀ^
OAB/t^3.m
OAB/SR ̂ .42^
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