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GRUPO III – ESPELHO DE RESPOSTA DA QUESTÃO 4 – DIREITO AMBIENTAL
Banca: Dr. Ricardo Schinestski Rodrigues
Valor da Questão: 2,0
Em determinado rio brasileiro, cercado por indústrias e residências, ocorreu significativa
tragédia ambiental, ocasionando a poluição do recurso hídrico e a mortandade de cerca de
duas toneladas de peixes. O órgão ambiental responsável determinou a suspensão imediata
das atividades das indústrias localizadas nas proximidades do curso d’água e a realização de
perícia técnica em alguns indivíduos mortos e nas águas do rio, em diversos pontos, às
expensas das citadas pessoas jurídicas. Os peritos concluíram que a mortandade de peixes
ocorreu devido à falha no sistema de tratamento de efluentes das indústrias “X”, “Y” e “Z”,
bem como pelo lançamento in natura de esgoto sanitário das residências situadas no bairro
industrial desenvolvido pelo Município “A”. A partir do presente caso, analise e fundamente a
atuação do referido órgão ambiental frente aos princípios do direito ambiental aplicáveis e
disserte, fundamentadamente, a respeito das possíveis responsabilidades civil e penal
ambientais dos envolvidos, com os consequentes desencadeamentos.
REQUISITOS DA RESPOSTA

PONTUAÇÃO

Análise, conceituação e fundamentação
dos princípios de direito ambiental.

Supremacia do Interesse Público na
conservação do Meio Ambiente: 0,1
Prevenção: 0,1
Precaução: 0,1
Poluidor-pagador: 0,1
Total: 0,4
Fundamento Constitucional: 0,1
Responsabilidade Objetiva: 0,3
Identificação dos responsáveis civis
(indústrias “X”, “Y” e “Z” e Município “A”):
0,2
Solidariedade: 0,1
Reparação Integral do Dano: 0,1
Dano moral coletivo: 0,2
Total: 1,0
Responsabilidade Penal das Pessoas
Jurídicas de Direito Privado: 0,1
Responsabilidade Penal das Pessoas
Jurídicas de Direito Público (Município “A”).
Possibilidade: 0,1
Identificação dos responsáveis penais
(pessoas jurídicas: 0,1. pessoas físicas:
0,1. Concurso de agentes entre pessoas
físicas e jurídicas: 0,1): 0,3
Tipificação penal: 0,1
Total: 0,6

Análise, conceituação e fundamentação
sobre a responsabilidade civil ambiental

Análise, conceituação e fundamentação
sobre a responsabilidade penal ambiental

