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A atuaçãão do Engenheiro Ambbiental é baastante abrrangente e envolve, dentre
diverrsas atribuições, a fu
unção de identificar, controlar e gerenci ar os imp
pactos
adveersos ao am
mbiente das mais diverssas atividad
des urbanass ou rurais ccom o intuito de
prop
por, implanttar e monito
orar soluçõees eficientes.
Mas aqu
ui cabe o questionam
q
mento: em meio às su
uas atividaddes cotidian
nas é
possíível deparar‐se com situações onnde o engen
nheiro possa vir a ser rresponsabilizado
civil ou até messmo criminalmente? A resposta é sim. Dian
nte disso o presente artigo
a
visa dar uma visão
v
básicaa aos proffissionais daa engenharria ambien tal de com
mo se
desenvolve a qu
uestão da re
esponsabiliddade profissional no ca
ampo jurídicco.
De início
o cumpre delinearmos
d
s o conceitto de respo
onsabilidadee, que tem suas
raízees nos deveeres jurídico
os estabeleccidos pelo ordenamen
nto jurídico,, que nada mais
são d
do que as regras
r
de co
onduta ext erna de um
ma pessoa imposta pellas leis, que
e não
tem caráter dee mera reco
omendaçãoo, mas sim de ordem ou comanndo dirigido
o aos
indivvíduos, crian
ndo obrigaçções. Toda violação de
e um dever jurídico é eentendida como
ato ilícito e geraa ao infrato
or o que coonhecemos como responsabilidadde, que pod
de ter
seus reflexos naas esferas civil e penal.
As duas modalidades de resp onsabilidad
de elencada
as se difereenciam, em uma
visão
o geral, pelo
o tipo de saanção impoosta por elaas. Enquanto a respon sabilidade penal
visa ttrazer uma resposta a uma turbaação social provocada
p
pelo agentee, atribuind
do‐lhe
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uma pena, a reesponsabilid
dade civil teem caráterr patrimonia
al e visa reecompor o dano
deco
orrente do ato
a ilícito, devolver
d
o eequilíbrio ju
urídico provocado. Deppendendo do
d ato
ilícito
o praticado e da sua gravidade
g
e le pode terr reflexos em ambas aas esferas ou
o em
apen
nas uma delas, lembran
ndo que am
mbas são ind
dependente
es.
Na esferra cível a reponsabilid
r
dade do En
ngenheiro Ambiental
A
eestá previstta no
Códiggo Civil, por meios doss artigos 1886, 187 e 92
27, os quaiss preceituam
m que a açãão ou
omisssão do Enggenheiro carracteriza a obrigação de
d indenizar, pois com
mete ato ilícito. O
ato iilícito se caaracteriza pelo
p
agir dee forma incoerente as normas qque acarreta na
violação direito de outrem ou ao deixaar de agir quando a no
orma impõee a ação de fazer,
f
agir eem determinada situaçção.
Na áreaa da Engen
nharia Ambbiental imp
portante destacar a necessidad
de de
cump
primento dos deveres do profissiional da engenheira previstos no Código de Ética
Profissional.
nsabilidade objetiva p revista na legislação ambiental,
a
A respon
a que prescinde
de comprovação da culpaa do agentee na ação que gerou o dano am
mbiental, nãão se
aplica aos Engen
nheiros Ambientais noo exercício da
d sua profisssão diretam
mente.
Porém, caso o Enggenheiro A mbiental ao
a desempe
enhar sua função aja com
negliigência1, im
mprudência2 ou imperíccia3 e tal açãão ativa ou omissiva teenha contrib
buído
para concretizaçção do dano
o ambienta l, o profissional poderá
á ser responnsabilizado.
Quando a pessoa física
f
ou jurrídica come
ete o ilícito e causa o dano ambiental
será condenadaa a reparaçãão civil. Casso a atuação do profissional da enngenharia tenha
t
sido ineficientee e este fato tenha ccontribuído para ocorrência do dano, pode
erá o
empreendedor que experim
mentou o pprejuízo ingrressar com uma ação dde regresso
o para
reaveer o valor despendido para indeniizar ou recu
uperar o dan
no causadoo.

1

Agirr com falta dee cuidado ou de
d aplicação numa determ
minada situaçã
ão, tarefa ou ocorrência, fa
alta de
o necessária, inação, indolência,
atenção, não tomando as devidas precauçõões, ausênciaa de reflexão
de.
inércia e passividad
2
Agir perigosamen
nte, com falta de moderaçãão ou precaução, consiste na
n violação daas regras ou le
eis, um
o.
comportamento dee precipitação
3
Faltaa de técnica para
p
realização
o de certa ativvidade.
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Por sua vez, espe
ecificamentte em relaação à ressponsabilizaação penall dos
Engeenheiros Am
mbientais vale
v
ressalttar alguns tipos penais em quee algum tip
po de
respo
onsabilizaçãão penal po
ode incidir nno profissio
onal, ou ao menos quee possam en
nsejar
quesstionamento
o judicial qu
uanto à sua atuação.
Dentre os
o mais reco
orrentes, p elo menos é o que se observa naa prática jurídica
cotid
diana, merrecem desstaque os crimes relacionado
os à proccedimentoss de
licenciamento ambiental, bem com
mo os relaccionados à poluição ambiental e à
degradação florrestal, quaiss sejam:

Crim
mes relacionaados à proce
edimentos addministrativos e de licen
nciamento am
mbiental
Art. 46. Receberr ou adquirir,, para fins coomerciais ou industriais, madeira, lennha, carvão e outros
prod
dutos de origgem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor,
v
ouutorgada pela
auto
oridade comp
petente, e se
em munir‐se da via que deverá
d
acompanhar o prooduto até fin
nal
beneeficiamento.
Art. 555. Executarr pesquisa, la
avra ou extraação de recursos minerais sem a com
mpetente
auto
orização, perm
missão, conccessão ou lic ença, ou em
m desacordo com
c
a obtidaa.
Art. 56. Produzir, processar, embalar, i mportar, exxportar, com
mercializar, foornecer, transportar,
armaazenar, guarrdar, ter em depósito ou usar produtto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à
saúd
de humana ou
o ao meio ambiente,
a
em
m desacordo
o com as exigências estaabelecidas em
m leis ou
nos sseus regulam
mentos.
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, insstalar ou faze
er funcionar,, em qualqueer parte do território
t
nacio
onal, estabeelecimentos,, obras ou serviços po
otencialmente poluidorres, sem liccença ou
auto
orização doss órgãos ambientais
a
competente
es, ou conttrariando a s normas legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 69‐A. Elabo
orar ou apresentar, no licenciamen
nto, concesssão floresta l ou qualqu
uer outro
proccedimento ad
dministrativo
o, estudo, laaudo ou relaatório ambie
ental total oou parcialmente falso
ou enganoso, incclusive por omissão.
Crim
mes relacionaados à poluiçção ambienttal e à degradação floresstal
Artt. 33. Provoccar, pela em
missão de efl uentes ou carreamento
c
de materiaiis, o perecim
mento de
espéécimes da fauna
f
aquáttica existenntes em rio
os, lagos, aççudes, lago as, baías ou
o águas
jurisd
dicionais braasileiras.
Art. 38. Destruirr ou danificar floresta coonsiderada de
d preservação permaneente, mesmo
o que em
mação, ou utilizá‐la com infringência ddas normas de
d proteção..
form
* Toddos os tipos penais aqui listtados encontrram previsão legal na Lei 9.605 /1998.

De uma observação do quad ro, de um modo gera
al, pode‐see verificar que
q a
respo
onsabilizaçãão criminal do engenh eiro pode ocorrer,
o
na maioria doss casos, pella sua
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atuaçção negligeente, imprud
dente ou im
mperita, situ
uações em que a conddenação, qu
uando
ocorre, se dá naa modalidad
de culposa, de forma mais
m branda.
Ocorre que
q há algun
ns delitos eem que se verifica um protagonism
p
mo maior naa má‐
fé do
o profissional, situaçõe
es onde o eengenheiro busca ou ao
o menos asssume o riscco do
resulltado crimin
noso, como
o no caso ddo tipo pen
nal do art. 69‐A da Leei 9.605/98, que
prevêê a criminalização da conduta
c
de inserir info
ormação falsa, ou apennas a condu
uta de
omitir informaçção relevantte, em proccedimentos de licencia
amento, conncessão florestal
ou qu
ualquer outtro procedim
mento adm
ministrativo, estudo, lau
udo ou relattório ambie
ental.
Destaca‐‐se mais um
ma vez, a sim
mples omisssão de inforrmação releevante conffigura
o dellito em disccussão, mottivo pelo quual trata‐se do tipo pen
nal com o m
maior núme
ero de
ocorrência entree os profissionais da enngenharia.
Pois bem
m. Diante disso o questtionamento
o que gostaríamos de eesclarecer com
c
o
preseente artigo é: como se
e proteger de uma eventual resp
ponsabilizaçção, seja elaa civil
ou crriminal?
Afinal, durante o exercícioo profissio
onal jamais podemoos descartar a
possibilidade de
d um que
estionamentto judicial a respeito
o de nossaa atuação. Não
estam
mos falando
o aqui em esquivar‐se
e
e da responsabilidade técnica de propor solu
uções
em p
prol do amb
biente, mas sim em sim
mples atitud
des que podem evitar ssanções cíve
eis ou
crimiinais em algguns casos.
Isso porq
que o Enge
enheiro Am
mbiental mu
uitas vezes, mesmo tenndo identifficado
algum
ma questão
o sensível e sugerido a solução adequada, não
n tem suaa recomend
dação
atendida de imediato. E ju
ustamente eesse fato pode
p
ser suscitado jud icialmente caso,
por eexemplo, occorra uma vistoria
v
de uum órgão fiiscalizador ou
o até mes mo um acid
dente
ambiiental antess da concrettização de ssuas proposstas.
A respossta é simple
es, basta qu e todas as comunicaçõ
c
ões e recom
mendações feitas
pelo profissionaal sejam de
evidamente documentadas, mesm
mo que com
m um simples e‐
mail ao superio
or ou ao proprietário
p
do empre
eendimento
o e, acima de tudo, que
q o
profiissional ten
nha sua attuação sem
mpre norteaada por princípios étticos, jamaais se
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esqu
uecendo do papel que exerce peraante a socie
edade. A atu
uação éticaa e documen
ntada
tem um efeito dúplice, deixa o engennheiro devidamente protegido caaso seus an
nseios
não sejam aten
ndidos, e também aleerta o tom
mador do se
erviço, vez que terá plena
ciênccia dos prob
blemas existtentes e da solução qu
ue deve ser tomada.
O Engen
nheiro Amb
biental no eexercício de sua proffissão possuui uma exttrema
respo
onsabilidad
de não apen
nas com qu em lhe con
ntrata, mas acima de tuudo com o meio
ambiiente e a so
ociedade.
Assim, verifica‐se
v
que
q a gravvidade da penalidade
p
imposta aao Engenhe
eiro é
prop
porcional a sua respon
nsabilidade com toda sociedade. A partir doo conhecim
mento
das ssanções aplicáveis ao Engenheiroo que atua de forma negligente,, imprudente ou
impeerita, anteceedendo uma eventual responsabilização, com
mpete ao Enngenheiro tomar
t
as caautelas sugeeridas a fim de evitar s ua responsabilização, atuando dee maneira ética e
cristaalina.
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