
 

 



 

 

 

 

 

 

BRUMADINHO: 
DA CIÊNCIA À REALIDADE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Comitê Científico 
 

 
Ary Baddini Tavares 
Andrés Falcone  
Alessandro Octaviani  
Daniel Arruda Nascimento  
Eduardo Saad-Diniz  
Francisco Rômulo Monte Ferreira 
Isabel Lousada  
Jorge Miranda de Almeida  
Marcelo Martins Bueno  
Miguel Polaino-Orts  
Maurício Cardoso  
Maria J. Binetti  
Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento  
Paulo Roberto Monteiro Araújo  
Patricio Sabadini  
Rodrigo Santos de Oliveira  
Sandra Caponi  
Sandro Luiz Bazzanella  
Tiago Almeida  
Saly Wellausen        





 

 

 

 

CARLA LIGUORI 
DAN RODRIGUES LEVY 

 
(organizadores) 

 

 
 
 

 
BRUMADINHO: 

DA CIÊNCIA À REALIDADE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1ª edição 

 
 
 
 
 

LiberArs 
São Paulo – 2020 

 
 



 

 

 
Brumadinho: da ciência à realidade 
© 2020, Editora LiberArs Ltda. 
 

Direitos de edição reservados à 
Editora LiberArs Ltda 
 
 
ISBN  978-65-86123-09-08 
 
 
Editores 
Fransmar Costa Lima 
Lauro Fabiano de Souza Carvalho 
 
Revisão técnica 
Cesar Lima 
  
Editoração e capa 
Editora LiberArs 
 
Imagem da capa 
Mauricio Simonetti 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP 
 

 
 

 
 

B893       Brumadinho: da ciência à realidade / organizado por Carla Liguori, 

Dan Rodrigues Levy. - São Paulo, SP : Liber Ars, 2020. 
 166 p. : il. ; PDF ; 1,3 MB.  

  

Inclui bibliografia e índice. 

 ISBN: 978-65-86123-09-8 (Ebook)   

 
 1. Direito ambiental. 2. Meio-ambiente. I. Liguori, Carla. II. Levy, 

Dan Rodrigues. III. Título.  

                           
      

   2020-824                      

       
                                                                                         CDD 341.347 

                                                                                         CDU 34:502.7                                       

                                         

 
Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410 

 
 
 

Todos os direitos reservados. A reprodução, ainda que parcial, por qualquer meio, 
das páginas que compõem este livro, para uso não individual, mesmo para fins didáticos, 
sem autorização escrita do editor, é ilícita e constitui uma contrafação danosa à cultura. 

Foi feito o depósito legal. 
 
 

Editora LiberArs Ltda 
www.liberars.com.br 

contato@liberars.com.br

mailto:contato@liberars.com.br


 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 7 

 

ENSAIO PARA BRUMADINHO:  
CONSIDERAÇÕES PELA RESILIÊNCIA 

Fernando Rei .......................................................................................................... 9 
 

BRUMADINHO – RISCOS, IMPACTOS  
E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Claudia Maria Iannelli 

Ivan de Paula Rigoletto ...................................................................................... 27 
 

TRAGÉDIA AMBIENTAL DE BRUMADINHO  
E OS DANOS AO MEIO AMBIENTE LABORAL:  
POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL  
EM FACE DA REFORMA TRABALHISTA.  

Ivan de Paula Rigoletto 

Maria José Marcos 

Sane Borges Borgomoni .................................................................................... 53 

 

APONTAMENTOS SOBRE OS DEVERES  
E RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES  
E SEU IMPACTO SOBRE OS ACIONISTAS 

Tânia Bahia Carvalho Siqueira ........................................................................ 77 

 

DA NECESSÁRIA RESPONSABILIZAÇÃO DO BRASIL  
PERANTE A CORTE INTERAMERICANA  
DE DIREITOS HUMANOS: CASO BRUMADINHO 

Gianfranco Faggin Mastro Andréa 

Wagner Wilson Deiró Gundim ........................................................................ 99 

 



 

 

 

 

 

A GRAMA DO VIZINHO É MAIS VERDE?  
JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NOS CASOS DE  
DANOS AMBIENTAIS DE MARIANA E BRUMADINHO 

Tiago Trentinella .................................................................................................. 121 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE DESAMPARO, ANGÚSTIA  
E TRAUMA: A TRAGÉDIA EM BRUMADINHO 

Elizabeth Samuel Levy 

Paulo Roberto Ceccarelli ................................................................................... 139 
 

SOBRE OS AUTORES ................................................................................ 159 
  

 



7 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Classificado como um dos maiores danos ambientais da história do 

Brasil, Brumadinho inferiu ao povo brasileiro a sensação de que o pior sem-

pre pode acontecer.  

Ocorrido em 25 de janeiro de 2019, a tragédia revelou que o desen-

volvimento a qualquer custo nunca compensa, e que mesmo quando as nor-

mas e regulamentos ambientais são observados, todo e qualquer 

empreendimento deve primar por princípios básicos dispostos em nosso 

Ordenamento Jurídico como a precaução e a prevenção ambiental. 

Mais de um ano se passou e ainda há muito a ser feito, sobretudo, em 

relação à recuperação da degradação socioambiental causada e à reparação das 

famílias das vítimas que perderam bens jurídicos valiosos como a vida.  

Com olhar crítico e transdisciplinar, esta obra, intitulada “Brumadi-

nho: da ciência à realidade”, reúne diversos estudos que vão do âmbito jurí-

dico ao social, sem esquecer da análise econômica necessária ao dano 

ocorrido. Assim, através da visão de profissionais das áreas do Direito, En-

genharia e Psicanálise, além de Técnicos e Especialistas nos temas tratados, 

este livro retrata fidedignamente as questões e consequentes efeitos até hoje 

sentidos pelo que será lembrado como um dos maiores ensinamentos da so-

ciedade brasileira, sem qualquer pretensão ao esgotamento do tema. 

Neste sentido, o primeiro artigo nominado: “Ensaio para Brumadi-

nho: considerações pela resiliência”, o autor Fernando Rei aborda de forma 

crítica a insustentabilidade da atividade minerária como parte dos custos 

humanos, sociais e ambientais ocasionados pelo desastre em estudo. 

Em seguida, Claudia Maria Iannelli e Ivan de Paula Rigoletto, autores 

do artigo “Brumadinho – Riscos, Impactos e Perspectivas Futuras” contextu-

alizam o antes e o depois da tragédia e demonstram a fragilidade da susten-

tabilidade nos processos produtivos inerentes à atividade minerária. 

Ivan de Paula Rigoletto, Maria José Marcos e Sane Borges Borgo-

moni, autores do estudo “Tragédia Ambiental de Brumadinho e os Danos ao 
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Meio Ambiente Laboral: possibilidade de Reparação Integral em face da Re-

forma Trabalhista”, propõem reflexões sobre os impactos causados no meio 

ambiente laboral, decorrentes do desastre analisado. 

Em “Apontamentos sobre os Deveres e Responsabilidade dos Admi-

nistradores e seu impacto sobre os Acionistas”, Tânia Bahia Carvalho Si-

queira analisa o caso Brumadinho frente a política empresarial da Vale, a 

responsabilização e o cumprimento das atribuições dos gestores e dos inte-

resses de todos aqueles que interagem com a companhia. 

Por sua vez, Gianfranco Faggin Mastro Andréa e Wagner Wilson Deiró 

Gundim, autores do artigo “Da Necessária Responsabilização do Brasil perante 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos: caso Brumadinho”, examinam a 

possibilidade de responsabilização internacional do Brasil em função da tragé-

dia/crime ambiental que atingiu o município de Brumadinho/MG. 

“A grama do vizinho é mais verde? Jurisdição Estrangeira nos casos 

de Danos Ambientais de Mariana e Brumadinho” é o título do artigo de Tiago 

Trentinella que reflete sobre dois padrões de lides surgidas em jurisdições 

estrangeiras referentes aos casos estudados. 

E por fim, mas não menos importante, o trabalho de Elizabeth Sa-

muel Levy e Paulo Roberto Ceccarelli intitulado “Considerações sobre De-

samparo, Angústia e Trauma: a tragédia em Brumadinho”, analisa o 

sofrimento psíquico dos sobreviventes e familiares das vítimas da tragédia 

de Brumadinho. 

Assim, a contribuição do presente livro é apresentar ao leitor, atra-

vés de dados e pesquisas científicas, algumas consequências deste desastre 

ambiental sem precedentes, que afetou e ainda afeta de forma contundente 

a realidade da sociedade brasileira. 

 

São Paulo, abril de 2020 

 

Carla Liguori e Dan Rodrigues Levy 

Organizadores 
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ENSAIO PARA BRUMADINHO: 
CONSIDERAÇÕES PELA RESILIÊNCIA 

FERNANDO REI 
 

 

 
Resumo: Abordagens sobre a insustentabilidade da atividade minerária em Minas Gerais 
ficam evidentes com o desastre de Brumadinho, que deve ser compreendido não como 
uma excepcionalidade, mas sim como parte dos custos humanos, sociais e ambientais que 
esse tipo de desastre pode provocar. O Marco de Sendai norteia em nível global a gestão 
do risco de desastres e pode ser uma referência para o investimento em resiliência da 
cidade, como oportunidade, não apenas por evitar danos à vida e ao patrimônio, mas 
também pela perspectiva de compor uma estratégia mais ampla de desenvolvimento lo-
cal e regional. E para que uma sociedade avance para um modelo de maior resiliência, 
além de uma cultura de absorção do gerenciamento de riscos, é fundamental um pro-
cesso de mudança na gestão das empresas e no comportamento dos gestores públicos, 
em especial, dos órgãos de controle e fiscalização. 
 
Palavras-chave: Brumadinho. Vulnerabilidade. Resiliência. Marco de Sendai. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A mineração é uma atividade impulsionadora da economia mineira, 

e conhecida por ocasionar impactos ambientais e sociais, positivos e negati-

vos. Sánchez (2007, p.352) expõe que a extração e processamento de miné-

rios, embora provenham moradia, energia, transporte e comunicação, “são 

causa de diversos impactos socioambientais, principalmente considerando 

que neste início de século tem havido um boom da indústria mineira mun-

dial, impulsionada em grande parte pela demanda chinesa”. 

E, por tratar-se da exploração de recursos naturais não renováveis, 

ao menos não em uma escala de tempo da vida humana, a insustentabilidade 

da mineração parece uma questão oportuna, que merece ser abordada. 

Ao longo dos últimos anos, a exposição das pessoas aos riscos de de-

sastres provocados pela atividade da mineração, em particular no que se re-

fere à ruptura de barragens de rejeitos da mineração vem crescendo em 
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Minas Gerais, numa dinâmica mais rápida que as capacidades de redução da 

vulnerabilidade da atividade e de intervenção do poder público1, resultando 

em intensos e catastróficos impactos nos ecossistemas e na vida das comu-

nidades afetadas. Nesta perspectiva, o desastre de Brumadinho deve ser 

compreendido não como uma excepcionalidade, mas sim como parte dos 

custos humanos, sociais e ambientais que esse tipo de desastre vem provo-

cando no país. 

O processo de desenvolvimento característico do estado de Minas 

Gerais, histórica e fundamentalmente alicerçado na exploração dos recursos 

minerais, tem dado origem a muitas reservas e críticas em alguns setores da 

Academia. É bastante evidente que o desafio de compatibilizar o desenvol-

vimento com a imprescindível necessidade de uma responsável gestão am-

biental, elo que há quarenta anos pauta e organiza a legislação ambiental de 

comando e controle de atividades potencialmente poluidoras, não encontra 

nas atividades de barragens2 de rejeitos um exemplo a ser seguido.  

A exploração de minério de ferro da mina do Córrego do Feijão teve 

início em 1956, pela então Cia. de Mineração Ferro e Carvão, passando, em 

1973, a ser controlada pela Ferteco Mineração. Em 2003 a mina é incorpo-

rada à, ainda, Companhia Vale do Rio Doce, que foi nominada Vale S.A a par-

tir de 2009. As negociações para a incorporação, segundo Pereira et al. 

(2019, p.3) ocorriam desde 2001, sendo que a reserva fora disputada entre 

gigantes estrangeiras da mineração. Em agosto de 2003 a Vale anuncia, em 

Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação da Ferteco às suas ações, 

assumindo também todas as responsabilidades decorrentes da aquisição. 

Como é do conhecimento público, no dia 25 de janeiro de 2019, às 

12h35, adveio o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, da mi-

neradora Vale S.A., localizada no município de Brumadinho, região metro-

politana de Belo Horizonte.  

Conforme Oliveira, Rohlfs e Garcia (2019), a barragem da mineradora 

Vale S.A. estava inativa desde 2015 e armazenava 12 milhões de m³ de lama 

de rejeitos da mineração de ferro. O desprendimento de mais de 12 milhões 

de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, que neste janeiro de 2020 

completou um ano, matou 270 pessoas, estando 11 ainda desaparecidas. 

 
1 No início dos anos 2000, o Estado de Minas Gerais editou legislação especificamente voltada para segu-

rança de barragens de mineração. As rupturas de estruturas da Mineração Rio Verde (distrito de Macacos, 

município de Nova Lima/MG – 2001) e da Florestal Cataguases (município de Cataguases/MG – 2003) 
desencadearam debates que culminaram na implantação do Programa de Gestão de Barragens do Estado 

de Minas Gerais. 
2 A legislação mineira antecedeu a legislação federal em exigir a execução periódica de Auditorias Técni-
cas de Segurança das estruturas de barragem por profissionais legalmente habilitados, com periodicidade 

de um a três anos e emissão de relatório e laudo técnico. 
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Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (2020, p.3), a Barra-

gem I consistia em um antigo depósito de rejeito de mineração (lama), que 

acumulou ao longo de mais de quarenta anos de vida uma poderosa capaci-

dade destrutiva. Repleta de lacunas no histórico dos projetos de construção 

e alteamentos, recebeu rejeitos por décadas sem o devido controle. Nos dois 

últimos anos de sua existência, já dava sinais claros de falência, com riscos 

de rompimento inaceitáveis (intoleráveis) e proibidos. 

Casas fechadas, comércio desativado e ares de comunidades fantas-

mas acompanham o rastro de rejeitos de 310 quilômetros deixado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba, após o rompimento da Barragem B1, da 

Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale S.A. Além da devastação do meio 

ambiente impactado direta e indiretamente, pequenas comunidades prefe-

riram abandonar suas moradas, sejam em áreas urbanas ou rurais, tendo 

que abandonar animais e rebanhos à própria sorte, que obviamente não so-

breviveriam à saciação com água contaminada. 

Além de tais impactos, outros ainda mais severos, como distúrbios 

hidrológicos, problemas socioeconômicos, contaminação do meio físico e bi-

ótico, novas mortes e comprometimento da saúde e bem-estar das popula-

ções atingidas. 

Pode-se observar que os dois desastres causados pela mineradora 

Vale S.A., de ruptura de barragens, Brumadinho e Mariana, permitem consi-

derar que, pela sequência, não seriam de todo incomuns, e que no mínimo 

se devem a graves problemas na gestão de segurança das barragens, ou até 

mesmo da atividade.  

Nesse sentido, parece ser que o desastre pode ser o resultado dos 

efeitos perversos da combinação do desprezo na gestão de segurança das 

barragens, afetando a qualidade dos ecossistemas impactados e expondo a 

população a situações de alto risco e mesmo perigo devido a processos na-

turais e humanos inadequados, e da ineficiência do modelo de licenciamento 

e fiscalização dessa atividade. 

Rico et al (2008, p.848), ao analisarem 147 incidentes em barragens 

de mineração, apontam um conjunto de causas, que confirma o desprezo 

acima referido, das quais destaca-se:  

 

• a manutenção deficiente das estruturas de drenagem;  

• a ausência de monitoramento contínuo e controle durante 

construção e operação;  

• o crescimento das barragens sem adequados procedimentos de 

segurança;  

• e a sobrecarga a partir de rejeitos de mineração.  
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E, na opinião de Freitas et al (2016), tais causas combinadas com 

políticas frágeis e órgãos de controle e prevenção desestruturados, constitui 

cenário fértil para a ocorrência de desastres no país, “em que anormalidades 

são cotidianamente transformadas em normalidades”. 

Segundo o MPMG (2020, p.15) ao menos desde 2017, a Barragem I, 

na Mina do Córrego do Feijão, sob a responsabilidade da Vale e supervisão 

técnica3 da TÜV SÜD, apresentava situação inaceitável de riscos geotécnicos, 

com Fator de Segurança abaixo do mínimo tolerável e Probabilidade de Fa-

lha acima do máximo aceitável, notadamente para os modos de falha (rom-

pimento) de liquefação e erosão interna. Desde 2017 até o rompimento, 

outras anomalias se seguiram, reforçando e incrementando o risco conhe-

cido e não controlado, com o aprofundamento progressivo da situação de 

emergência da Barragem I, ocultadas pela mineradora. 

Registre-se, entretanto, que, no âmbito do que foi constatado, em 

cumprimento à normatização aplicável, os Poderes Públicos Estadual e Fe-

deral disciplinaram diversas obrigações da mineradora Vale relacionadas à 

produção de informações sobre as barragens de mineração, visando poten-

cializar o acompanhamento público e social da gestão do risco realizada pelo 

empreendedor. 

De acordo com os dados do Departamento Nacional de Produção Mi-

neral - DNPM (2016) o Brasil possui 662 barragens e cavas exauridas com 

barramento distribuídas em 164 municípios pelo país. Em se considerando 

que o desastre de Brumadinho é não só uma greta exposta das falhas na ges-

tão de riscos de barragem por parte da empresa, mas, igualmente, das frá-

geis políticas e sucateadas instituições existentes para a redução de riscos, 

é, portanto, possível considerar que há no país, e especialmente em Minas 

Gerais, um conjunto de sérias ameaças e riscos de desastres em barragens 

de mineração. 

Diante dessa nova realidade, há que se reconhecer que as popula-

ções na área de influência de barragens estão extremamente vulneráveis a 

eventos desta magnitude, e, portanto, carecem de novas e eficazes alternati-

vas para fomentar a resiliência em seus territórios, em suas cidades.  

Isto evidencia a necessidade de uma reformulação radical na forma 

como a comunidade, os gestores locais e regionais analisam e abordam o 

risco territorial e elaboram seus planos de território pós-catástrofe. 

 
3 A regulação mineira reforça a necessidade de “independência” das Auditorias Técnicas de Segurança, 

que “devem ser feitas por profissionais externos ao quadro de funcionários da empresa, para garantir cla-
reza e evitar conflito de interesse”. Neste sentido veja Art. 7º, § 1º, DN COPAM n.º 87/2005.Disponível 

em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8251>. Acesso em: 5 fev. 2020. 
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Se o caminho na busca de prevenção e redução dos impactos ambi-

entais e perigos não foi tão exitoso, como se depreende, é chegada a hora do 

fomento da resiliência nas populações e comunidades vulneráveis. 

Tendo como referência o Marco de Sendai (2015), que norteia em 

nível global a gestão do risco de desastres, este ensaio tem como objetivo, 

para além de uma análise e crítica subjetiva, extrair lições da catástrofe de 

Brumadinho para que se possa reduzir, em Minas Gerais, os riscos de desas-

tres e de impactos ambientais e socioeconômicos que as rupturas de barra-

gens de rejeitos de mineração provocam. Isto requer:  

 

• compreensão dos conceitos de vulnerabilidade resiliência; 

• compreensão sistêmica da capacidade de governança para a re-

dução de risco de desastres;  

• compreensão das capacidades de preparação para cidades re-

silientes, como resposta mais eficaz, integrantes dos processos 

de recuperação, reabilitação e reconstrução após o evento. 

 

Observe-se, finalmente que, além da abordagem da má gestão de se-

gurança, a mineradora não deve esquecer-se de outro fator importante para 

o rompimento de barragens: a intensidade dos eventos extremos, as chuvas 

incomuns nas regiões que as barragens se encontram. Por isso, é de suma 

relevância para a segurança dessas estruturas que as mineradoras estudem 

também as consequências das mudanças climáticas na região, e suas impli-

cações no plano de manutenção e no sistema de monitoramento. 

 

2. O CONTEXTO DOS IMPACTOS EM BRUMADINHO 

 

A Licença Operacional expedida pelo Conselho de Política Ambiental 

- COPAM para a mina do Córrego do Feijão4, em 2011, previa capacidade ins-

talada de beneficiamento de 5,992 milhões de toneladas (Mt) e um Run of 

Mine5 (ROM) de 5,922 Mt [4]. No entanto, segundo os balanços emitidos pela 

mineradora, a mina operava com produção de 9 Mt, sendo responsável por 

2% da produção da Vale6. 

 
4 A mina do Córrego do Feijão integra o complexo minério Paraopeba, que acomoda, além da Barragem 

I, outras 12 estruturas utilizadas nos processos de extração mineral, incluindo barragens de disposição de 

rejeitos, captação de água, retenção de sedimentos, entre outros 
5  Minério em seu estado natural, não processado como está quando extraído. Minério extraído de um 

tamanho que pode ser processado diretamente sem triturar. 
6 Para melhor compreensão veja Sistema de Integrado de Informação Ambiental. Parecer Único nº 
0786757/2018. Disponível em: <https://apublica.org/wpcontent/uploads/2019/02/item-52-valesa-mina-

de-corrego-do-feijao-1-2.pdf>. 
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No final de 2018, a Vale encaminhou um pedido de Licença Prévia, 

concomitante à Licença de Instalação, para ampliação da exploração de mi-

nério de ferro na mina do Córrego do Feijão. Segundo Pereira et al. (op. cit., 

p.3) tal solicitação previa uma expansão da mina em 88% e vida útil até 

2032, ou seja, em termos de produção anual, esse projeto aumentaria a ca-

pacidade produtiva de 10 Mt para 17 Mt. Prosseguem os autores alertando 

que “mesmo com mobilização e pressão das comunidades que vivem nas 

proximidades da mina do Córrego do Feijão, o presidente suplente da Câ-

mara de Atividades Minerárias decidiu dar continuidade ao processo que se-

guiu normalmente os seus trâmites institucionais.” 

O licenciamento foi aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais - SEMAD no dia 11 de dezem-

bro de 2018 (Ibid., p.3). 

Para Beiguelman (2019) a “repercussão do rompimento da barra-

gem em Brumadinho impactou o País e o mundo pelas suas dimensões trá-

gicas, mas também porque é um acontecimento que deixa e revela profundas 

marcas da nossa experiência cultural”.  Assinala ainda a Professora da Facul-

dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo que “os re-

gistros feitos por moradores e sobreviventes, que foram intensamente 

replicados nas redes, por meio de vídeos, fotos e depoimentos, nos transfor-

maram em testemunhas de um crime ambiental que tomou as proporções 

de uma catástrofe”.  E distingue com propriedade: 

Ao contrário das ruínas, que projetam no futuro um movimento de 
volta a um passado que pode nunca ter ocorrido, a imagem da catás-
trofe é antecipadora. É um alerta, um alarme. Ultrapassa a medida da 
natureza e transcende a escala humana. A ruína é local, a catástrofe é 
planetária (Ibid., 2019). 

Durante o desastre, no contexto da reação, foi o governo local o pri-

meiro da linha de resposta a ser acionado, mas com uma capacidade insufi-

ciente para lidar com as circunstâncias complexas e desastrosas. Ele estava 

igualmente na linha de frente quando se tratava de antecipar, gerenciar e 

reduzir os riscos do desastre, especialmente no regular funcionamento do 

sistema de alerta e alarme. 

A partir da abordagem de um ensaio acadêmico, é razoável conjectu-

rar que as autoridades locais e a população não compreendiam os riscos que 

enfrentariam com a ruptura da barragem? Em não sendo razoável, como de-

senvolviam processos de informação, de ameaças e riscos, inclusive sobre 

quem estaria exposto e quem seria vulnerável? 
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De acordo com Oliveira & Oliveira (2019, p.11) ao contrário do que 

apregoavam as publicações em circulação da mineradora no Vale do Parao-

peba, a população não estava preparada e sequer informada sobre qualquer 

esquema de alarme e de emergência, o que causou pânico. 

Pereira, Cruz e Guimarães (2019) relatam que o maior impacto ime-

diato do rompimento da barragem de Brumadinho foi o de perdas humanas. 

O grande número de mortes no desastre está relacionado, principalmente, à 

localização das áreas administrativas da empresa, próximas à barragem 

rompida (no momento da ruptura, 427 pessoas da mineradora trabalhavam 

no local), e de residências, que se estendiam desde as proximidades da mina 

até a comunidade de Parque da Cachoeira. Rejeitos cobriram grande exten-

são de terras, danificando estruturas empresariais, moradias, atividades 

agropecuárias e vegetação nativa.  

Mortes, perdas, dor. A dor é um sentimento que alcança diretamente 

os familiares e amigos dos envolvidos nos eventos, que terão que aprender 

a conviver sem os seus entes queridos, enquanto uma resposta efetiva não é 

apresentada para evitar que fatos semelhantes voltem a ocorrer, causando 

a perda de pessoas trabalhadoras, que contribuem para a economia do país. 

E, sem dúvida, as relações sociais e econômicas derivadas ficam alte-

radas. Há uma contínua tensão entre os afetados e a mineradora em virtude 

de diversos processos de indenização. As pessoas afetadas pelo rompimento 

da Barragem I, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, podem aderir a 

diferentes tipos de indenizações: individuais, emergenciais e trabalhistas. 

Mais de 106 mil pessoas recebem a ajuda emergencial mensalmente, apro-

ximadamente 1800 acordos de indenização individual e por núcleo familiar 

e quase 600 acordos por Indenização trabalhista (VALE, 2020). 

No âmbito penal, há convencimento do Ministério Público de Minas 

Gerais (MPMG, op.cit., p. 10) que a situação inaceitável de segurança geotéc-

nica da Barragem I da Mina Córrego do Feijão era plena e profundamente 

conhecida pela Vale, alguns de seus técnicos e consultores, os quais concor-

reram para a omissão na adoção de medidas conhecidas e disponíveis de 

transparência, segurança e emergência, assumindo, dessa forma, o risco de 

produzir os resultados mortes e danos ambientais decorrentes do rompi-

mento da Barragem I. 

Em fevereiro de 2020 o juiz da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais 

da Comarca de Brumadinho recebeu uma denúncia oferecida pelo Ministé-

rio Público referente ao rompimento da Barragem 1. Foram denunciadas 16 

pessoas, entre elas o então presidente da Vale, Fábio Schvartsman, além de 

outros diretores, gerentes, geólogos, engenheiros e consultores da minera-

dora. As empresas Vale S.A. e Tüv Süd Bureau de Projetos e Consultorias 
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Ltda também foram denunciadas pelo MP. Todos foram acusados por 270 

homicídios qualificados, além de crimes contra a fauna e a flora e crime de 

poluição. A Vale e a Tüv Süd foram denunciadas por crimes ambientais.  

 

2.1 Breve consideração sobre a vulnerabilidade 

 

O conceito de vulnerabilidade atrai pesquisadores e curiosos das 

questões ambientais em várias disciplinas. Apesar desse interesse, e talvez 

por isso mesmo, não existe um consenso sobre definições apropriadas. 

A vulnerabilidade é sem maior questionamento uma noção relativa; 

está normalmente associada à exposição aos riscos e designa a maior ou me-

nor susceptibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas 

sofrerem algum tipo particular de impacto negativo.  

Nesse estudo, a vulnerabilidade está relacionada ao grau de exposi-

ção de ecossistemas a mudanças ambientais, à sensibilidade e à capacidade 

de resposta da sociedade em adotar ações de ajuste às mudanças. Nesse âm-

bito, Li et al. (2006) relacionaram vulnerabilidade a características do meio 

físico e biótico à exposição a fontes de pressão ambiental e à ocorrência de 

impactos ambientais em uma área montanhosa. E Tixier et al. (2005) relaci-

onaram vulnerabilidade ao grau de exposição de pessoas e ambientes natu-

rais a pressões que partem de uma unidade industrial, considerando 

características do ambiente. 

Para Rei (2018, p.28), a partir dessa abordagem, é menos relativa a 

construção da noção de vulnerabilidade ambiental, uma vez que assim é pos-

sível trazer à tona a questão de associar à abordagem ambiental (ou socioe-

conômica) uma série de dados e variáveis que, por exemplo, escancaram as 

desigualdades na ocupação de espaços, materializadas na ocupação diferen-

ciada e especuladora do território das cidades. Assim, torna-se viável ma-

pear um conjunto de vulnerabilidades, avançando-se na direção da 

identificação de fragilidades a que o ambiente, território ou uma determi-

nada população estão sujeitos.  

Em outras palavras, enquanto com a noção de risco pretende-se ava-

liar cenários e calcular a probabilidade de ocorrência de um agravo em um 

grupo qualquer com determinada característica, sem considerar outras con-

dições intervenientes, com a noção de vulnerabilidade busca-se avaliar a 

suscetibilidade do grupo sujeito a esse agravo, considerando sim certo con-

junto de condições intercorrentes, nomeadamente antrópicas (Ibid., p.28). 
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2.2. Breve consideração sobre resiliência ambiental 

 

Resiliência é a capacidade de um sistema lidar com uma perturba-

ção, mantendo suas funções, estruturas e identidades essenciais, mediante a 

habilidade de se adaptar, aprender e transformar.  

Gunderson (2000) destaca que a ação humana tem reconhecido 

efeito de alteração da resiliência dos ecossistemas, definindo desta forma o 

conceito de resiliência ambiental, ou ecológica, sendo esta a quantidade de 

distúrbio que um ecossistema pode suportar sem alterar seus processos e 

estruturas. 

Ainda que a preocupação com a resiliência de territórios tenha, his-

toricamente, foco na prevenção e pronta resposta a desastres naturais – 

como inundações e terremotos, dentre outros fenômenos que provocam 

grandes prejuízos à vida, saúde e patrimônio, destaca-se atualmente neste 

debate os fatores de risco de desastres, não necessariamente “naturais”. 

O conceito de resiliência se encontra intimamente relacionado ao de 

adaptação, que seriam os ajustes nos sistemas em resposta à ocorrência ou 

expectativa de perturbações.  

Assim, para os fins do presente capítulo, compreende-se a resiliên-

cia ambiental como um atributo de um território e sua população, referente 

à sua capacidade de adaptação aos efeitos de um desastre ambiental, obtida 

por meio de ações que reduzam riscos, minimizem sua vulnerabilidade a es-

tes fenômenos e avancem em cenários de adaptação. 

 

3. A CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO EM TERRITÓRIOS RESILIENTES 

 

Embora de simples enunciação, a busca da resiliência no caso dos 

territórios está longe de ter um equacionamento fácil, até porque esta possui 

várias dimensões. Segundo a entidade Local Governments for Sustainability 

(ICLEI), o conceito de resiliência abrange e afeta diferentes aspectos da so-

ciedade, tais como a infraestrutura, as instituições, os diversos ambientes, a 

economia, dentre outros espaços da sociedade. Gunderson (op. cit.)  traz re-

flexões sobre a natureza das perturbações sobre a vulnerabilidade ambien-

tal, pontuando que tanto fatores internos como externos podem causar estas 

perturbações que levariam a um eventual colapso, mas que é geralmente um 

fator interno que determina a vulnerabilidade e, portanto, a predisposição 

ao colapso, ficando o sistema “aguardando o acidente ocorrer” (REI; 

RIBEIRO, no prelo). 
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Assim, no caso da ruptura de barragens de rejeitos de minérios, é 

fundamental reconhecer que “o desastre não é natural”, mas sim o desdo-

bramento de elementos indutores de risco, por sua vez função das ameaças, 

do grau de exposição ao risco e das condições de vulnerabilidade. Gunder-

son (2000, p. 429) defende, ainda, que a degradação dos sistemas, como no 

caso da perda de biodiversidade em ecossistemas, leva à perda de resiliên-

cia, tornando-os mais vulneráveis e susceptíveis ao dano quando da ocor-

rência de perturbações. Esta percepção confere relevância às estratégias de 

adaptação e responsabilização de gestores para atuação nos territórios vi-

sando a torná-los mais resilientes (REI; RIBEIRO, no prelo). 

Afinal resiliência e redução de riscos de desastres devem fazer parte 

do desenho urbano e das estratégias para alcançar o desenvolvimento sus-

tentável, sendo necessárias alianças fortes e ampla participação popular. No 

entanto, principalmente nos países mais carentes, a maioria das cidades 

ainda não aborda estratégias de adaptação em seus planejamentos urbanos, 

e estes acabam não tendo capacidade de resposta em casos de desastres – o 

que reduz drasticamente sua resiliência aos desastres “não naturais”. 

Por outro lado, o investimento em resiliência também se configura 

como oportunidade aos territórios, não apenas por evitar danos à vida e ao 

patrimônio, mas também pela perspectiva de compor uma estratégia mais 

ampla de desenvolvimento local e regional, contribuindo à economia e ao 

bem-estar social, trazendo a população à participação nas políticas públicas. 

Este argumento é corroborado por Young e Castro (2015), segundo 

quem políticas de resiliência ambiental criam oportunidades para surgi-

mento de novos padrões de desenvolvimento. Os autores afirmam que na 

ausência de estratégias coordenadas de redução de riscos, principalmente 

em territórios mais vulneráveis, verifica-se um grande custo da falta de re-

siliência aos desastres, com forte tendência de aumento no tempo. Este pro-

cesso, destaca-se, é também assimétrico em relação ao grau de 

desenvolvimento, com evidentes maiores prejuízos à vida, aos ecossistemas 

e à economia, nos locais mais precários e de maior vulnerabilidade. 

Neste sentido, Gunderson (op. cit., p.430) destaca as estratégias de 

gerenciamento adaptativo, nas quais métodos integrados e multidisciplina-

res devem ser adotados para contornar as inevitáveis incertezas do pro-

cesso, buscando formas de aprendizagem ativa para tornar as políticas 

urbanas mais dinâmicas e flexíveis, atendendo a objetivos sociais ligados à 

redução das vulnerabilidades e graus de risco socioambiental.  

Porém, conforme apresenta o autor, ainda que na prática as ações se 

deem como parte do regulamento urbanístico dos municípios, estas medidas 
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devem ser articuladas em uma escala supralocal, com o envolvimento de ou-

tros níveis de governo, mediante novas formas de planejamento e gover-

nança que sejam aptos a incorporar dinâmicas estratégicas aos rígidos 

ditames do planejamento local.  

 

4. A CONSTRUÇÃO DE UM REGIME INTERNACIONAL 

 

Há algumas décadas, o que atualmente se entende por resiliência es-

taria restrito a uma ação eminentemente reativa, centrada na resposta aos 

desastres para aliviar o sofrimento dos afetados.  

A partir da clássica lição de Krasner (1983, p.2)7, os regimes se apre-

sentam como uma criação internacional, que surge da cooperação possível 

por garantir aos seus agentes participantes uma maior efetividade de suas 

posições, essas que são tomadas sobre assuntos de grande relevância para 

todos os membros envolvidos nesse processo. 

A partir de 1990, a comunidade internacional, liderada pela ONU, 

passou a considerar a dimensão social do risco como o fator predominante 

para a redução de desastres. Em 2000, a ONU em parceria com organizações, 

Estados e a sociedade civil e com intuito de buscar estratégias para a redu-

ção dos riscos de desastres instituiu a Estratégia Internacional para a Redu-

ção de Desastre – EIRD. Posteriormente, com a adoção do Marco de Ação de 

Hyogo, em 2005, a ONU dá continuidade à estruturação de linhas prioritá-

rias de ação, destinadas a aumentar a resiliência das nações e comunidades 

relativamente aos desastres. 

Para lograrem êxito, os 168 países que em 2005 assinaram o docu-

mento, na cidade de Kobe, província de Hyogo, Japão, incluindo o Brasil, 

comprometeram-se a seguir as cinco prioridades de ação: 

 

• A redução de risco de desastre deve ser uma prioridade; 

• Conhecer o risco e adotar medidas; 

• Desenvolver uma maior compreensão e conscientização; 

• Reduzir o Risco; 

• Fortalecer a preparação em desastres para uma resposta efi-

caz, em todos os níveis. 

 

Na ocasião da elaboração do Marco, os países participantes estabe-

leceram um plano de ação de dez anos. O objetivo do regime é aumentar a 

 
7 Segundo o autor, os regimes podem ser definidos de maneira bem simples, como “sets of implicit or 
explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors expectations con-

verge in a given area of international relations”. 
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resiliência das nações e comunidades diante de desastres naturais, visando 

a redução considerável das perdas ocasionadas por desastres referentes a 

inundações. Posteriormente, o regime em formação é completado pela 

Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e renovado 

pelo Marco de Sendai.   

De modo geral, o regime em construção forneceu orientações cruci-

ais para os esforços destinados a reduzir o risco de desastres e contribuiu 

para o progresso no sentido de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio. Sua aplicação evidencia, no entanto, uma série de lacunas na 

abordagem dos fatores subjacentes de risco de desastres, na formulação de 

metas e prioridades de ação, na necessidade de promover a resiliência a de-

sastres em todos os níveis e de garantir meios adequados de execução. As 

lacunas indicam a necessidade de desenvolver um marco voltado para a ação 

que os Governos e as partes interessadas possam implementar de forma 

apoiada e complementar, ajudando a identificar os riscos de desastres que 

precisam ser gerenciados e a orientar os investimentos para melhorar a re-

siliência (SFDR, 2015). 

No país, a prevenção de calamidades integra o rol de atividades essen-

ciais que o Estado deve prover ao cidadão. Como a experiência recente de Bru-

madinho atesta, desastres atingem a todos e não apenas os mais pobres.  

Brumadinho revela que prefeitos, gestores públicos locais e toma-

dores de decisão, ainda que frequentemente lidem com os impactos dos de-

sastres de pequeno e médio impacto, devem estar preparados8 para 

enfrentar, ainda que menos frequentemente, os desastres de grande im-

pacto, que decorrem de ameaças naturais ou provocadas pela ação humana.  

Se por um lado é certo que as mudanças climáticas e os eventos climá-

ticos extremos tendem a aumentar a exposição das cidades às ameaças e riscos, 

não é menos óbvio o fato de que, em Minas Gerais, práticas regulares da ativi-

dade minerária possam gerar novamente uma mudança ambiental complexa, 

se não forem consideradas e postas em prática as ações de resiliência. 

Afinal, para que uma sociedade avance para um modelo de maior 

resiliência, além de uma cultura de absorção do gerenciamento de riscos, é 

fundamental um processo de esforço e mudança na gestão das empresas e 

no comportamento das pessoas e, em especial, dos gestores públicos em to-

dos os níveis de governo.  

 
8 A ONU em 2012 elaborou um Guia para Construção de Cidades mais Resilientes voltadas aos Gestores 

Públicos Locais. Nele, foram definidas as políticas públicas a serem desenvolvidas para que houvesse a 

redução dos impactos tornando as cidades mais resilientes e habitáveis. Foram delimitadas pela ONU si-
tuações que podem impactar a resiliência das cidades e que deveriam ser observados pelos Gestores Pú-

blicos Locais. 
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Atualmente, o Brasil é o país com maior número de Municípios ins-

critos na Campanha "Construindo Cidades Resilientes", lançada internacio-

nalmente em 2010, a cargo do Escritório das Nações Unidas para a Redução 

do Risco de Desastres - UNISDR/ONU. Entretanto, a mera inscrição na Cam-

panha, por si, não voga dizer que o Município já se tornou resiliente, mas sim 

que, ao participar dela, ele assume o compromisso de edificar a sua resiliên-

cia por meio da definição de ações e prioridades, na área de gestão do risco 

de desastres, em sua localidade.  

Portanto, é possível afirmar tão somente que há cidades brasileiras 

inscritas na Campanha e tal pode sugerir que há um esforço nessa aborda-

gem, na ampliação do nível de conscientização e da percepção de riscos pe-

los gestores locais. 

 

5. LIÇÕES DE BRUMADINHO E A BUSCA E O REFORÇO PELA RESILIÊNCIA 

 

Tendo como referência o Marco de Sendai, a lição primeira que se 

pode extrair do desastre provocado pela mineradora Vale, em seguimento ao 

desastre da Samarco, é que o Brasil continua sendo incapaz de avançar nas po-

líticas e ações de redução de risco de desastre em barragens de mineração.  

Como bem observa Freitas et al (2016) sem que se estabeleça uma 

clara compreensão integral sobre suas causas nas dimensões temporais (ho-

ras, dias, semanas, meses e anos anteriores ao desastre) e de seus determi-

nantes e condicionantes socioeconômicos esse avanço é impossível. Para 

tanto, seguem os autores:  

é preciso que se considere desde o papel que o Brasil ocupa no mer-
cado global no fornecimento de minérios e os aumentos na demanda 
desta matéria-prima; o modo como os órgãos públicos, nos seus dife-
rentes níveis - federal e estadual - encontram-se estruturados (ou me-
lhor, cada vez mais desestruturados), para cumprir suas funções 
básicas de controle e prevenção de riscos; a estrutura e dinâmica das 
atividades econômicas nas escalas microrregional (fortemente de-
pendente da mineração) e macrorregional. 

O processo de compreensão também exige que os impactos negati-

vos sejam absorvidos e entendidos de modo sistêmico, pois há uma clara in-

ter-relação entre eles, já que os impactos socioeconômicos se mesclam com 

as alterações ecológicas, nos serviços dos diversos ecossistemas e no estado 

de saúde pública, com o provável surgimento de doenças e agravos na saúde 

da população nas diferentes escalas de espaço e tempo. 
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Essa compreensão sistêmica das causas e impactos do desastre de 

Brumadinho aponta claramente para uma oportunidade de busca e reforço 

pela resiliência, em uma abordagem da governança para a redução de risco 

de desastres.  

Como já assinalado, esta envolve desde as políticas e ações de pre-

venção até as de preparação e respostas, como integrantes dos processos de 

recuperação, reabilitação e reconstrução após os eventos. E diferentemente 

do que se sucedeu, a governança pressupõe a integração dos diversos seto-

res de governo em seus diferentes níveis, competências e expertises, como 

também a transparência dos mesmos e a participação da sociedade. 

E o que se viu nesse desastre foi um conjunto de anormalidades nas 

ações da empresa e dos órgãos envolvidos, anormalidades que se normali-

zaram a ponto de considerar regular e aceitável a ausência de um requisito 

básico em qualquer abordagem de governança para a redução de risco de 

desastres, a execução de um plano de emergência e de um sistema de alerta 

e alarme envolvendo defesa civil e sistema de saúde, com a participação das 

comunidades locais. 

E como bem sentenciam os autores (Ibid.): 

Planos de emergência no papel, quando não exercitados e atualizados 
pelos atores diretamente envolvidos e potencialmente afetados, não 
são nada mais do que planos que, no máximo, cumprem requisitos bu-
rocráticos para os órgãos de governo, mas que não cumprem, em 
nada, sua função de proteger e salvar vidas, assim como não evitam os 
danos e a destruição ambiental. 

6. CONCLUSÃO 

 

Brumadinho trouxe à opinião pública uma visão necessária sobre a 

realidade de barragens em Minas Gerais, suas características e riscos, com 

números e proporções jamais vistos e/ou previstos. Igualmente, o país não 

tinha a menor noção de como era a relação entre barragens e os rejeitos que 

ali eram armazenados por uma das mais importantes e rentáveis minerado-

ras do mundo. 

Ao que parece, segundo as apurações nos diversos inquéritos9 em 

curso, as decisões da Vale que levaram ao maior desastre desse tipo no país 

foram tomadas seguindo as orientações da política da empresa atendendo 

 
9 Em setembro de 2019, a Vale, a TÜV SÜD e 13 empregados das duas empresas foram indiciados pela 

PF (Polícia Federal), pelos crimes de falsidade ideológica e de uso de documentos falsos no caso da tra-
gédia de Brumadinho (MG). - Veja mais em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/ 

2019/09/20/pf-indicia-vale-tuv-sud-e-13-funcionarios-das-empresas-no-caso-brumadinho.htm>. 
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as demandas, pressões e variações no mercado global de minérios sem que 

os diferentes órgãos públicos envolvidos na regulação e fiscalização, con-

trole e prevenção de riscos nos níveis federal e estadual (meio ambiente, re-

cursos minerais, recursos hídricos etc.) cumprissem adequadamente seu 

papel na operação. Segundo a força-tarefa que investigou o caso, ficou evi-

denciada uma “promíscua relação entre as duas corporações denunciadas” 

Vale e TÜV SÜD, “no sentido de esconder do Poder Público, sociedade, acio-

nistas e investidores a inaceitável situação de segurança de várias das bar-

ragens de mineração mantidas pela Vale” (AIDAR, 2020). 

Na verdade, foi permitido à mineradora Vale que suas decisões pri-

vadas e relacionadas exclusivamente aos seus negócios se sobrepusessem 

aos interesses e bens públicos, resultando em óbitos, danos e destruição, 

com a observação passiva dos órgãos envolvidos. E para que se possa avan-

çar para espaços territoriais mais resilientes, uma vez que os cenários de 

risco estão postos, há que se assumir que a realidade de algumas empresas 

minerárias no país, que geram riscos para a vida e bens públicos, exige uma 

ação por parte dos órgãos públicos de efetiva proteção, controle e monito-

ramento, com permanente transparência e participação da sociedade, em 

particular das comunidades sob riscos e dos trabalhadores diretos e indire-

tos, principais vítimas fatais, no caso de Brumadinho. A mera edição de re-

gulação não implica no seu seguimento por parte dos regulados. 

Não há dúvidas de que Brumadinho foi um abalroamento na visão 

de como funciona a atividade minerária, com um possível impacto geracio-

nal, análogo, mas não comparável, ao que foi para os russos o acidente de 

Chernobyl. 

A lição que fica, é que é preciso reagir, ser resiliente, já que infeliz-

mente não se pode afirmar que um desastre em semelhantes condições não 

voltará a acontecer. 

No país existem mais de 650 barragens de mineração, onde cerca de 

320 estão localizadas no estado de Minas Gerais, conforme aponta o Relató-

rio de Segurança de Barragens (ANA, 2014). 

O caminho para a promoção da resiliência passa pela promoção da 

preparação e adaptação, que irá conferir à comunidade maior capacidade de 

reagir e recuperar a um evento extremo. 

Um processo de reconstrução bem planejado e participativo auxilia 

a cidade a reativar sua vida, restaurar e reconstruir sua infraestrutura afe-

tada e recuperar sua economia, empoderando os cidadãos a também recons-

truir suas próprias vidas, casas e meios de subsistência. 

Brumadinho apresenta uma experiência malsucedida no que se re-

fere ao viés preventivo de riscos em uma cidade totalmente dependente dos 
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impactos positivos e negativos que uma mineradora é capaz de gerar. Entre-

tanto, pode ser sim uma experiência a observar para o fortalecimento de ca-

pacidades em cidades que devam desenvolver um plano de ação para a 

redução do risco de desastres no nível local, com vistas à implementação de 

ações concretas para a resiliência urbana. 

Na verdade, a sociedade da prevenção e da precaução que se pre-

tende construir é falha e acompanha de forma silenciosa e apática a efetiva-

ção de uma sociedade de risco, de uma sociedade de perigo. 
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Resumo: A atividade minerária no Brasil causa grande impacto na balança comercial, 
principalmente pela exportação do minério de ferro; todavia, gera muitos passivos exi-
gindo avaliação constante dos impactos socioambientais.  Em 25 de janeiro de 2019, na 
cidade de Brumadinho, Minas Gerais, ocorreu o segundo maior desastre socioambiental 
em mina de extração de ferro no Brasil. O rompimento de uma barragem de rejeitos da 
mineração causou a morte de 270 pessoas e a lama atingiu uma área de 290 ha, devas-
tando a vegetação nativa da Mata Atlântica em suas Áreas de Preservação Permanente, 
estendendo até o Rio Paraopeba, que contaminado, prejudica a vida de milhares de pes-
soas. Tais acontecimentos mostram a fragilidade da sustentabilidade nos processos pro-
dutivos, comprometendo o posicionamento do Brasil frente à comunidade internacional.  
Dúvidas quanto a abrangência e proteção das normas jurídicas ambientais são levanta-
das. A realidade é que Princípios e leis que formam a base do Direito Ambiental foram 
violados.  Para a recuperação das áreas e restauração do equilíbrio ambiental será fun-
damental a interferência humana, para que com técnicas de restauração recrie um ambi-
ente sustentável. Este artigo busca contextualizar o antes e depois desta tragédia, 
contemplando os riscos da atividade, das barragens, as legislações ambientais violadas, 
o impacto causado e medidas de restauração em busca do equilíbrio ambiental, garantido 
pela Constituição Federal de 1988, artigo 225.   
 
Palavras-chave: Brumadinho.  Risco de barragens.  Equilíbrio ambiental. Direito Ambi-
ental.  Restauração florestal. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Ao completar um ano, as operações de resgate haviam identificado 

259 mortos e restavam 11 desaparecidos (GLOBO, 2020). Brumadinho re-

presenta ao mesmo tempo uma das maiores tragédias humanas, ambientais, 

e o maior acidente do trabalho ocorrido no Brasil. Registrado de forma nítida 

por imagens, foi possível entender de forma clara o que aconteceu. E o que 
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houve foi uma liquefação de rejeitos depositados no fundo de um dos altea-

mentos a montante que foi executado na barragem. Do ponto de vista da en-

genharia, acidente explicado. Houve alguma movimentação não prevista que 

provocou acúmulo de água não drenada onde não deveria estar, fazendo 

com que se criasse uma condição favorável à liquefação e consequente perda 

de estabilidade dos alteamentos a montante, que é o padrão construtivo 

desta barragem. De forma geral, simples assim.  

Mas, será que a nossa análise, e consequente discussão, devem ficar 

localizadas naqueles poucos minutos registrados pelas imagens, ou deve-

mos tentar entender melhor as circunstâncias antecedentes e que favorece-

ram sua ocorrência? E os impactos ambientais no meio físico, flora e fauna 

da região? Como recuperar o meio ambiente?  

Sobre as circunstâncias antecedentes, não deveriam ser tantas as-

sim; afinal de contas, em 5 de novembro de 2015, pouco mais de 3 anos an-

tes, a mesma Vale experimentou através da Samarco tragédia envolvendo 

rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. 

Além das mortes e de todo o impacto ambiental, Fundão represen-

tou um sem-número de impactos sociais relevantes em toda a comunidade 

de Bento Rodrigues e Mariana (SERRA, 2018; PINHEIRO et al., 2019). 

E ao longo destes três anos, ainda que praticamente ninguém tenha 

sido responsabilizado por este crime, sem dúvida muitas lições foram aprendi-

das. Infelizmente, como veremos ao longo deste ensaio, poucas foram aplicadas. 

 

2. ASPECTOS GERAIS ANTES DO ROPIMENTO DA BARRAGEM  

 

2.1 Caracterização do local  

      

A cidade de Brumadinho faz parte da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, na bacia hidrográfica do Rio Paraopeba e está localizada na área 

que integra o Quadrilátero ferrífero. 

A região está situada no Bioma Mata Atlântica, sendo que a cober-

tura vegetal predominante da região é a Floresta Estacional Semidecidual, 

caracterizada pela transição da Mata Atlântica e Cerrado apresentando di-

versidade de espécies e árvores com troncos finos, perda de folhas e porte 

médio e matas de galerias junto às nascentes e cursos de água. É uma região 

de grande riqueza hídrica. O relevo predominante está situado nas faixas de 

700 a 1100 metros de altitude.  

O uso do solo é orientado pelo Plano Diretor Municipal, sendo ob-

servadas as leis e restrições ambientais, que se aplicam às unidades de con-

servação existentes no município.  Entre elas estão Áreas de Proteção 
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Especial - APE, Área de Proteção Ambiental – APA, Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural – RPPN e o Parque Estadual Serra do Rola-Moça, que é 

uma das áreas verdes mais importantes do país pois é o terceiro maior par-

que de preservação ambiental em área urbana do Brasil.   O Parque guarda 

rica diversidade de flora e fauna, sendo que entre algumas espécies ameaça-

das estão a onça-parda, a jaguatirica, o lobo-guará, o gato do mato, o macuco 

e o veado campeiro (PREFEITURA DA CIDADE DE BRUMADINHO, 2015). 

A região de Brumadinho tem como principais atividades econômicas 

a mineração, a agropecuária, caracterizada por pequenas propriedades ru-

rais (propriedades de até 90 ha produtores de hortaliças e orgânicos) e o 

turismo, com destaque do Museu de Arte Contemporânea de Inhotim 

(DESCUBRA MINAS, s/d).   

Importante destacar também a presença de tribos indígenas como a 

dos Pataxó, que habitam as margens do Rio Paraopeba e suas atividades se-

guem com alta dependência do rio. 

Por estar situada no quadrilátero ferrífero empresas de grande 

porte como a Vale tem enorme influência na economia local, gerando em-

pregos diretos e indiretos na cidade de Brumadinho, porém a atividade mi-

nerária pode resultar em grande impacto socioambiental em casos de 

acidentes. 

 

3. O PROCESSO E OS RISCOS NA MINERAÇÃO  

 

3.1 Entendendo o conceito de risco 

 

Para entender o conceito de risco, vamos imaginar um leão e uma 

pessoa. O leão e sua reação letal, quando sozinho, não é um risco. É um pe-

rigo. Quando uma pessoa se aproxima dele, há um risco de ataque. Ou seja, 

o risco é a materialização de um perigo.  

Há várias maneiras de analisar e/ou gerenciar este risco. Essa pes-

soa pode ser um domador, por exemplo, e neste caso o risco é menor; ou o 

leão pode estar em uma jaula, inexistindo o contato involuntário entre os 

dois personagens. Ou, ainda, a pessoa pode encontrar o leão à noite, aumen-

tando o risco de ser atacada; ou talvez, ter que alimentar três vezes ao dia 

um leão em cativeiro. Nestes casos, aumenta-se o risco por aumento da fre-

quência da exposição ou pelas condições do ambiente.  

Em outras palavras, a simples existência de um perigo não significa 

risco iminente. O risco pode estar controlado. Podemos desde matar o leão 

(eliminando o risco), colocá-lo em uma jaula ou viveiro (solução de engenha-

ria), alimentá-lo uma vez ao dia (redução da frequência de exposição), ou 
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nos capacitar como domadores.  Percebe-se, aí, uma hierarquia de controles, 

de onde se parte da medida mais eficiente (eliminação do risco) até uma me-

dida que pode até mesmo, em muitas circunstâncias, ser inócua na medida 

em que depende intrinsecamente da ação e do comportamento dos atores 

(domadores convivendo com leões).  

Para que se possa controlar um risco, é preciso enxergá-lo por com-

pleto. Um famoso pensamento de Deming, um dos revolucionários da gestão 

da qualidade no século XX, frisa que “não se gerencia o que não se mede, não 

se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há 

sucesso no que não se gerencia”. Ou seja, processos de verificação dos parâ-

metros de controle, auditorias confiáveis e opiniões periciais técnicas emba-

sadas em informações relevantes e completas são fundamentais para que se 

possa entender a real magnitude dos riscos existentes, e a partir daí tomar 

medidas de controle e/ou contenção de danos que possam ser eficientes e 

eficazes. 

 

3.2 Processos e metodologias de gerenciamento de riscos 

 

A base metodológica de análise e gerenciamento de riscos em barra-

gens de rejeitos está lastreada na Lei 12.334/10, que estabelece a Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) destinadas à acumulação de 

água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 

acumulação de resíduos industriais (BRASIL, 2010). Esta política visa garan-

tir a segurança através do monitoramento e acompanhamento de ações exe-

cutadas pelos responsáveis por barragens, reduzindo os riscos e suas 

consequências para populações que possam ser afetadas. Ela exige das em-

presas a elaboração de um Plano de Segurança de Barragens que seja perio-

dicamente revisado, além de promover inspeções regulares e especiais, sem 

se descuidar também da preparação de um Plano de Ações Emergenciais 

para Barragens de Mineração (PAEBM). 

É óbvio que esta regulamentação está baseada em uma série de cri-

térios. Para se enquadrar na política, uma barragem deve possuir ao menos 

uma das seguintes características: 

 

a) Altura do maciço do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou 

igual a 15 metros; 

b) Capacidade total do reservatório maior ou igual a três milhões de 

metros cúbicos; 

c) Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas 

técnicas aplicáveis; 
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d) Categoria de dano potencial associado (DPA), médio ou alto, em ter-

mos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas. 

 

Quanto a este último critério, aplica-se um quadro de classificação 

específico por tipo de barragem, podendo ser regulado pela ANEEL, ANA ou 

ANM. Para este ensaio, ficaremos com o critério ANM, que define um DPA de 

A (mais perigoso) até E, em uma matriz onde se avaliam o risco e o dano 

potencial associado. Nesta matriz, o risco está associado aos parâmetros 

construtivos e estado de conservação da barragem; já o dano potencial as-

sociado se relaciona à existência de população ou comunidades, serviços ou 

equipamentos públicos ou áreas de proteção ambiental a jusante da barra-

gem, por exemplo (NEVES, 2019). 

A partir daí, define-se o nível de monitoramento e controle a ser 

exercido sobre uma determinada barragem. No caso de Brumadinho, a bar-

ragem era avaliada como sendo de baixo risco com um alto dano associado, 

se enquadrando na categoria C (ANM, 2019). 

Na esfera estadual, o melhor modelo de gestão de barragens se en-

contra em Minas Gerais. Segundo a ANM (2019), existe no Brasil um total de 

769 barragens de mineração, e destas, 428 se encontram neste estado 

(FEAM, 2019).  

O modelo mineiro se baseia nas Deliberações do COPAM de número 

62/2002, 87/2005 e 124/2008, que é a base normativa do sistema hoje vi-

gente (NASCIMENTO E SILVA, 2018). Cabe observar que esta base é anterior 

ao evento maior de Mariana. A partir desta base, o governo estadual cria um 

Banco de Dados Ambientais em formato eletrônico, passando a oferecer a 

possibilidade de uma gestão mais eficiente das barragens deste estado. 

Ainda, define como um dos principais pilares de seu sistema de gestão o em-

prego de auditorias independentes realizadas por empresas especializadas 

em barragens, com as respectivas anotações de responsabilidade técnica as-

sociadas aos laudos de estabilidade, planos de ação e demais procedimentos 

de auditoria que tenham sido realizados. Este princípio é reenfatizado no 

Decreto Estadual 46.993/06, pós-Mariana, que passa a exigir relatórios ex-

traordinários de auditoria para estruturas construídas pelo método a mon-

tante, além da implementação de planos de adequação das condições de 

estabilidade e operação de tais barragens (MINAS GERAIS, 2006). Como ve-

remos mais adiante, este pilar das auditorias estava severamente fragilizado 

em Brumadinho. 

Uma análise recente deste modelo foi feita por Nascimento e Silva 

(2018) através de pesquisa com 39 atores representativos, que traz alguns 

insights, tais como: 
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• Há uma dúvida sobre a eficiência do sistema (55% consideram-no 

eficiente) 

• As principais falhas apontadas no sistema são a falta de entendi-

mento da responsabilidade civil pelos autodeclarantes (57%) e 

questões de confiabilidade das auditorias (21%) 

• Há conhecimento técnico suficiente no campo de segurança de bar-

ragens (81%) 

• As causas de Mariana foram relacionadas ao sistema gerencial 

(47%), licenciamento ambiental (15%) e fiscalização (13%) 

• A legislação deve ser revisada para se tornar mais efetiva (73%) 

 

A partir deste contexto, vamos agora entender melhor o caso Bru-

madinho. 

 

3.3. O Caso Brumadinho – O que deu errado na Gestão de Riscos? 

 

A atividade de mineração está associada a diversos riscos. Para os 

trabalhadores, os principais deles são o desabamento ou queda de bancadas ou 

de estruturas de sustentação, soterramento em minas subterrâneas, falta de 

proteção em correias transportadoras, guinchos, acidentes com veículos de 

grande porte, riscos associados ao mau uso de dispositivos de segurança elé-

trica, como disjuntores e transformadores, operações de tombamento e trans-

ferência, iluminação inadequada, dificuldades de comunicação, entre outros.  

No campo ambiental, faz mais sentido falar em impactos, com desta-

que para a remoção da vegetação, poluição de recursos hídricos e contami-

nação dos solos, erosões em minas e cavas desativadas, excesso de 

sedimentação em corpos de água, evasão de animais silvestres, e execução 

inadequada de recuperação.  

Muitos destes riscos podem ser potencializados por conta de ações 

ou pela falta delas, em função de decisões erradas tomadas até mesmo mui-

tos anos antes dos acidentes mencionados.  

Cabe, aqui, discutir um pouco os principais conceitos de construção 

de barragens de rejeitos. Há, essencialmente, três conceitos – barragens com 

alteamento a montante, a jusante ou por linha de centro (um híbrido entre 

as duas anteriores).  

A figura a seguir apresentada por Lima (2006) ilustra estes padrões 

construtivos.  
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Nas barragens a montante, a partir da barragem inicial ou dique de 

partida, novas plataformas de contenção são sobrepostas em direção con-

trária ao fluxo de rejeitos, ou seja, a montante. Os alteamentos subsequentes 

são construídos com o rejeito escavado no próprio lago. Em geral, apresen-

tam um menor custo e maior velocidade de construção, mas apresentam 

maior probabilidade de ruptura, uma vez que se sustenta no rejeito sedi-

mentado, exigindo uma drenagem muito bem executada, às vezes de difícil 

construção e/ou manutenção.  

Quando construídas a jusante, o alteamento é sobreposto na mesma 

direção do fluxo de rejeitos, a jusante. Este modelo construtivo apresenta 

um maior custo e volume de material empregado, mas possui riscos muito 

menores de liquefação ou outros fenômenos geotécnicos de impacto nega-

tivo. Também pode ser construído com os estéreis da lavra.  

Já o conceito de linha de centro se trata de uma variação do altea-

mento a jusante, com algumas vantagens em relação a este, como a menor 

exigência de espaço e menor volume de material utilizado.  

No caso de Brumadinho, talvez a primeira decisão errada tenha sido 

tomada nos idos de 1976, quando, segundo Avila (2014), a empresa Ferteco 

Mineração implantou esta barragem. O dique de partida possuía 18 metros 

de altura máxima, com alteamento a montante, sendo que a nona etapa, pro-

jetada pela Geoconsultoria, se iniciou em 2007. Em 2019, a barragem estava 

desativada. Ainda segundo Avila (2014), havia nesta barragem 18 marcos, 2 

inclinômetros para medir deformações, 78 piezômetros Casagrande para 

medir pressões neutras, 20 indicadores de nível de água, 53 drenos, 1 régua 
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e um pluviômetro. Esta instrumentação, verificada periodicamente, era con-

siderada adequada para o porte da barragem.  

Extratos de relatórios indicavam presença de drenos secos (ou seja, 

não estavam drenando o líquido percolado, podendo estar com entupimento 

e favorecendo o acúmulo de água para a liquefação) e diversos piezômetros 

Casagrande estavam danificados ou apresentando leituras inconsistentes 

quando da última avaliação externa para emissão do laudo de estabilidade. 

Enfim, pouco depois das 13 horas do dia 25 de janeiro de 2019, uma 

sexta-feira, a barragem 1 se rompe por completo, provocando um desloca-

mento de cerca de 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos, a uma veloci-

dade aproximada de 80 km/h, arrastando por completo toda a vegetação e 

infraestrutura existente, chegando a atingir também a Vila Ferteco, a 18km 

de distância. Já nos primeiros minutos, a mistura de lama, rejeitos e material 

arrastado atingiu o Centro Administrativo da mina, onde se encontravam 

não só os escritórios da Vale como também outras instalações, por exemplo 

o refeitório. Ainda, atingiu um hotel fazenda e bairros mais próximos de 

forma arrasadora. As sirenes de alerta não soaram. 

Todos conhecemos a sequência dos fatos. O presidente da República 

sobrevoa o local e faz as declarações de praxe, políticos se mostram incon-

formados com o que aconteceu, recebemos auxílio internacional (alguns efe-

tivos e outros nem tanto), descobrimos uma vez mais que temos heróis em 

diversas comunidades e, ao fim e ao cabo, famílias destruídas ou dilaceradas 

ao ter membros seus entre as vítimas fatais, cujos corpos foram encontrados 

na maior parte das vezes em pedaços. Instauram-se diversos inquéritos que 

seguem seu curso, e são emitidas multas milionárias (mais de R$ 500 mi-

lhões somente nos primeiros dias), de acordo com Hoje em Dia (2019).  

Pelo menos 13 executivos da Vale e técnicos da TUV Süd tiveram pri-

são preventiva decretada e tiveram que entregar seus passaportes à Justiça. 

Foram soltos semanas depois por força de liminar emitida pelo STJ (UOL, 

2019). As condições que justificaram estas prisões parecem indicar claros 

problemas de comportamento ético e práticas gerenciais inadequadas por 

parte destas empresas. Diversos executivos da Vale também foram substitu-

ídos e novas diretorias foram criadas.  

Impactos sociais são visíveis a todo o Brasil e em todo o mundo. Por 

exemplo, periódico de mineração da África do Sul aborda o tema em abril de 

2019 (CREAMER MEDIA’S WEEKLY, 2019). 

Investigações posteriores, divulgadas pela Imprensa, apontam que 

os responsáveis técnicos da empresa de auditoria de origem alemã, TUV Süd, 

assinaram laudos de estabilidade com margem de segurança ridiculamente 
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baixas, deficiência de instrumentos de medição, inconsistência de dados ge-

otécnicos, de forma pouco responsável. Interrogados, um desses senhores 

alegou que assim o fez por ter sido ostensivamente pressionado por geren-

tes da Vale que, por sinal, também foram presos durante o processo de in-

vestigação. Ou seja, o principal pilar de sustentação do sistema gerencial de 

segurança de barragens de Minas Gerais simplesmente não existia para a 

barragem de Brumadinho (NOTÍCIAS DE MINERAÇÃO, 2019). 

Sobre fatores de segurança em laudos de estabilidade, a consultora 

Maria Regina Moretti, da empresa Potamos, relatou à CPI da Assembleia Le-

gislativa de MG que a Vale questionava a base de cálculo que definiu o fator 

em 1,09, sendo que padrões internacionais consideram uma estrutura se-

gura para fatores acima de 1,3. Neste momento, a Vale sugeria uso de dados 

de laboratório ao invés de dados de campo, “mascarando resultados”, uma 

vez que dados de laboratório costumam resultar em parâmetros mais eleva-

dos. Como se não bastasse, a consultora ainda declarou que os dados de la-

boratório da Vale tinham problemas de execução, consistência e erros 

(ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019). Em função da discordância em modificar a meto-

dologia, foi substituída pela TUV Süd, que chegou ao mesmo fator de 1,09, 

emitindo o laudo correspondente em setembro de 2018. Entretanto, afir-

mando que a norma ABNT 13028:2017 é inespecífica quanto a fatores apli-

cáveis a Brumadinho (ABNT, 2017), segundo esta empresa um fator de 1,05 

já seria aceitável... (VALE e TUV SUD, 2018) 

Ainda, descobre-se também que a ampliação das atividades do com-

plexo mineiro de Paraopeba, que inclui a barragem rompida, passou por 

aprovação “express” em 2018 em função de ter seu potencial de risco redu-

zido sem explicações convincentes e que há indícios de tráfico de influência 

em etapas do licenciamento ambiental de Brumadinho (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2019; VEJA, 2019). 

Em fevereiro de 2020, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Pú-

blico de Minas Gerais contra duas empresas (Vale e TUV Süd) e 16 pessoas 

(11 ligadas à Vale e 5 à TUV Süd), devendo os denunciados responder por 

270 acusações de homicídio qualificado, crimes contra a flora, a fauna e cri-

mes de poluição. 

Diversas outras questões parecem estar associadas ao crime cometido 

em Brumadinho.  A revista Exame (2019) apresenta alguns indicadores da Vale 

entre 2014 e 2018. A análise destes indicadores permite observar que: 

 

• O faturamento sofreu uma queda importante em 2015, recuperada 

plenamente até 2018, atingindo US$ 36 bilhões; 
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• Os investimentos recuaram de US$ 12 para 3 bilhões no período, e 

especificamente em projetos foram de US$ 7,9 para 1 bilhão; 

• Especificamente em barragens, os investimentos foram reduzidos 

de US$ 475 milhões para US$ 191 milhões. 

 

Ainda, a divulgação de informações da própria Vale e depoimentos 

colhidos em CPI, inclusive de técnicos da Vale, indicam que os riscos associ-

ados a Brumadinho eram conhecidos pela diretoria, e talvez até pelo conse-

lho de administração. Entretanto, o excesso de confiança nos resultados das 

auditorias, aparentemente obtidos à custa de práticas de caráter duvidoso, 

frustrou a análise da real dimensão dos riscos e a adoção do respectivo nível 

de controle necessário. 

Do ponto de vista financeiro, a Vale sofreu perdas de quase US$ 2 

bilhões no primeiro semestre de 2019 (EXAME, 2019). A agência de riscos 

Moody’s rebaixou a Vale, que agora está abaixo do grau de investimento. Im-

portante ressaltar que muitas destas perdas já foram recuperadas com o 

tempo (GLOBO, 2019). 

No campo da economia, dados do IBGE mostram que o aumento das 

restrições à produção de minério de ferro em MG após Brumadinho foi de-

terminante para o fechamento do PIB com recuo de 0,2% no primeiro tri-

mestre de 2019, a partir de um recuo de 6,3% da mineração quando 

comparado ao trimestre anterior, e a maior queda desde 2008. Afinal de con-

tas, a mineração ocupa 0,5% do território brasileiro e participa em 16,8% 

do PIB Industrial ou 4% do PIB total (IBGE, 2019). 

Nos últimos 50 anos, já tivemos muitos acidentes envolvendo barra-

gens no Brasil e no mundo, desde Stava na Itália em 1985 ou Fernandinho 

no Brasil em 1986, passando pelos maiores de Mariana em 2015 e agora em 

Brumadinho. Está na hora de rever toda a gestão da mineração no Brasil, em 

todos os seus aspectos.  

 

4. APÓS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM 

 

No dia 25 de janeiro de 2019, com o rompimento da barragem 1 da 

Mina do Feijão, rejeitos da mineração atingiram 290 ha, sendo 133 ha de ve-

getação nativa da Mata Atlântica e 70 ha de Áreas de Preservação Perma-

nente (IBAMA, 2019), causando a morte de 249 pessoas e 21 desaparecidos.  

Incontáveis espécies da flora e da fauna foram exterminadas, o perímetro 

atingido está na área de influência do Parque Estadual da Serra do Rola Moca 

e parte da Área de Proteção ambiental (APA) Sul.  A contaminação do Rio 

Paraopeba, além da perda de peixes e outras espécies aquáticas, estende o 
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impacto dos desastres à outras comunidades.  É o efeito difuso, coletivo, in-

divisível e impessoal dos danos ambientais. 

A população do entorno, principalmente produtores rurais, sofrem 

com perda de suas propriedades, da produção agropecuária, além dos ma-

quinários e desvalorização de suas propriedades.  Não só os atingidos dire-

tamente, mas também aqueles que dependem da potabilidade da água do 

Rio Paraopeba também são afetados. Além destes casos, deve-se considerar 

também aqueles que obtiveram créditos rural junto à agentes financeiros, 

que utilizariam destes recursos para produção e pagamento de suas dívidas. 

O impacto ambiental causado gerou um desequilíbrio ambiental que 

levará décadas para ser restaurado, além do inestimável valor das vidas hu-

manas perdidas.  

 

5. REQUISITOS LEGAIS AMBIENTAIS VIOLADOS  

  

Uma tragédia socioambiental como a ocorrida em Brumadinho sus-

cita muitas dúvidas a respeito da abrangência da legislação ambiental, po-

rém, o Direito Ambiental Brasileiro é protetivo e amplo, utilizado como 

referência a outros países quando do desenvolvimento de suas legislações.  

Destarte, deve-se observar que alguns dos importantes Princípios 

que norteiam o Direito Ambiental foram gravemente violados no caso de 

Brumadinho.  Inicialmente o Princípio da Prevenção, considerando que em 

casos de acidentes ambientais os danos ocorridos são irreversíveis, o Prin-

cípio da Prevenção remete à maior cautela em uma conduta, evitando-se as-

sim o dano ambiental (RODRIGUES, 2018).  O prévio estudo de impacto 

ambiental requisito para obtenção do licenciamento ambiental em obras 

desta monta, disciplinado pela Resolução CONAMA nº 237/1997 é instru-

mento garantidor da adequada condução das atividades, minimizando os 

riscos, este é o Princípio da Prevenção. No referido acidente este Princípio 

foi violado, pois uma vez que conhecido o risco e o possível dano ambiental 

medidas de maior cautela deveriam ter sido empregadas. 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o direito de uma vida 

digna em um ambiente saudável, com qualidade, equilíbrio e segurança am-

biental, que assegura o direito-garantia ao mínimo existencial ecológico 

(SARLET, FENSTERSEIFER, 2017, p. 64).  Vários movimentos em diferentes 

países apresentam a concepção da “Justiça ecológica, enfatizando o respeito 

e os deveres que o ser humano deve observar quando da sua interação com 

o meio natural e as formas de vida não humanas” (Ibid., p. 77), é a base do 

Princípio da Dignidade do animal não humano e da vida em geral.  A Su-
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prema Corte da Colômbia, determina em abril de 2018, que a Floresta Ama-

zônica tem os mesmos direitos de uma pessoa, elaborando um plano de des-

matamento zero (INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2018).  A França em 

abril de 2019 proclamou a Declaração dos Direitos das Árvores 

(CERQUEIRA, 2019).   No Brasil, pequenas manifestações têm sido observa-

das, porém ainda não há esta consciência estendida, a tendência mundial já 

demonstra o novo caminho, o caminho da quebra do antropocentrismo puro 

no mundo jurídico; como desenvolveu Benjamin (2011), são crescentes bol-

sões de não-antropocentrismo.    

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988, afirma que o meio am-

biente é “bem de uso comum do povo”, e garante o direito ao equilíbrio am-

biental através do comprometimento do Poder Público e de todos à 

manutenção do equilíbrio ambiental (MACHADO, 2016: 143).   

Devido à grandeza e importância da atividade minerária no país e o 

impacto dos processos no meio ambiente, o §2º do artigo 225 da Constitui-

ção Federal já demonstra certa preocupação e compromete os exploradores 

do recurso mineral à recuperação do meio ambiente degradado, de acordo 

com o órgão público competente.    

Ordenadas pela Constituição Federal, o vasto número de leis infra-

constitucionais ambientais – são aproximadamente 25.000 – restringem as 

atividades econômicas, buscando delimitar os impactos ao meio ambiente 

garantindo a produção sustentável e definem ações ou omissões que garan-

tam os cuidados com o meio ambiente e a garantia de seu equilíbrio.   

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nª 6.938/81, recepcionada 

pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1ª, define meio ambiente como 

“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”, após o 

rompimento da barragem, as áreas atingidas e devastadas apresentam altera-

ções na estrutura física e química do solo, não permitindo que a vida nasça es-

pontaneamente.  Houve total comprometimento da vida de diversas espécies da 

flora e fauna causando um ambiente de difícil recuperação.  No artigo 3º, III, a 

lei descreve poluição como um dano ambiental que resulta na perda do equilí-

brio ecológico, prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

que afetem a biota e as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.  To-

das estas questões estão envolvidas no dano ocorrido.   

A Política Nacional de Segurança de Barragens, Lei 12.334/2010, apre-

senta os objetivos da norma em seu artigo 3º, onde a previsão de garantia dos 

padrões de segurança das barragens visando regulamentar ações de segurança, 

reduzindo a possibilidade de danos, através do planejamento, monitoramento, 
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acompanhamento, fiscalização, entre outras ações.  Este artigo baseado no Prin-

cípio da Prevenção, buscando evitar a ocorrência de danos, foi violado.    

A Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/98, no artigo 3ª, apresenta a 

tríplice responsabilidade administrativa, civil e penal da pessoa jurídica e da 

pessoa física envolvida na conduta. Ao se analisar os artigos 38 (que abre a 

Seção II, Capítulo V, dos crimes contra a fauna) e 54 (que abre a Seção III do 

mesmo capítulo, da poluição e outros crimes ambientais), vemos que há uma 

relação direta entre eles e o que aconteceu em Brumadinho1. A contamina-

ção do Rio Paraopeba impactou a vida dos moradores da região com a morte 

de peixes e outras formas de vida aquática.  

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação per-
manente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 
normas de proteção 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que re-
sultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provo-
quem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora 

No dia 02/07/2019 a CPI de Brumadinho publicou no site do Senado 

Federal (BRASIL, SENADO FEDERAL, 2019), sugerindo o indiciamento das 

pessoas jurídicas envolvidas pelos crimes de:  

 

- Destruição Culposa de Flora de preservação permanente e de Mata 

Atlântica   

- Poluição culposa que provoca mortandade de fauna e flora, com 

inviabilização de área para ocupação urbana.  

 

E para as pessoas físicas envolvidas os crimes de: 

 

- Homicídio com dolo eventual 

- Lesão corporal culposa 

- Destruição culposa de flora de preservação permanente e de Mata 

Atlântica 

- Poluição culposa que provoca mortandade de fauna e flora, com 

inviabilização de área para ocupação urbana. 

 

 
1 Este enquadramento é apresentado apenas para fins didáticos e de raciocínio na construção das ideias 
expressas neste artigo. Os autores reconhecem que os eventos de Brumadinho permitem o enquadramento 

em diversos outros artigos da Lei 9605/98 além dos descritos neste espaço. 
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O artigo 18 do Código Penal Brasileiro define forma culposa: quando o 

agente dá causa ao resultado pois agiu por imprudência, negligência ou imperícia. 

O Código Civil no artigo 186 disciplina que ato ilícito é cometido por 

aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência vio-

lar direito e causar dano a outros.  Diz o artigo 927 da mesma lei: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Por fim, retomando à Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 

6.938 de 1981, no artigo 4º, inciso VII, é imposta a obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados pelo poluidor e predador. É o Princípio do 

Poluidor-Pagador, que tem sido vastamente utilizado nas decisões do STF e 

STJ,  baseando suas jurisprudências no artigo 14, §1º da mesma lei, disci-

plina que “é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, inde-

nizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados 

por sua atividade” (SARLET, FENSTERSEIFER, op. cit., p. 117). 

 

6. A ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E A RESTAURAÇÃO FLORESTAL – A 

BUSCA PELO REEQUILÍBRIO AMBIENTAL  

 

6.1 Estudo de Caso: O Acidente de Mariana 

 

A Fundação RENOVA é uma organização não governamental, sem 

fins lucrativos, criada com o objetivo de reparação dos danos causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ocorrido em 05 de novem-

bro de 2015. É formada pela Samarco, Vale e BHP Billiton. Para atender ao 

compromisso jurídico, ou seja, o Termo de Transação e Ajustamento de Con-

duta (TTAC), a Fundação reuniu técnicos de diversas áreas, com intuito de 

desenvolver 42 programas, sendo que seis deles atendem os problemas re-

lacionados à revegetação, recuperação de Áreas de Preservação Perma-

nente, conservação da biodiversidade, recuperação de nascentes, 

recuperação da fauna silvestre e fauna e flora terrestre (FUNDAÇÃO 

RENOVA, s/d).   

 

6.1.1 Recuperação das áreas degradadas 

 

O Programa de Recuperação de áreas de Preservação Permanente 

tem objetivo de recuperar 40.000 ha de APPs degradadas na Bacia do Rio 

Doce.  Desta área 10.000 ha serão recuperados por reflorestamento e 30.000 

ha por regeneração natural. O Programa de Revegetação irá recuperar 2.800 

ha na área ambiental em áreas de rejeitos nas calhas e margens dos rios.  O 

Programa Fauna e Flora terrestre, objetiva estudar espécies ameaçadas de 
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extinção e apresentar plano de ação para conservação da fauna e flora ter-

restre. O Programa Recuperação de Nascentes objetiva recuperar 5.000 nas-

centes, sendo 500 por ano. 

Em experimento realizado em 2017 pela BIOFLORA, LERF (Labora-

tório de Estudos de Restauração Florestal – ESALQ/USP) e Greenpeace, mui-

tas foram as dificuldades observadas para a restauração das áreas afetadas. 

A lama de rejeito seca formou uma camada espessa e compactada sobre a 

superfície do solo, criando resistência ao desenvolvimento das raízes.  A es-

trutura física do solo é de estrema importância para o bom desenvolvimento 

das plantas pois, a presença de macro e microporos, são responsáveis pelo 

fornecimento de ar e água para as raízes, fica comprometido.  A lama quando 

seca forma uma crosta superficial dificultando a infiltração de água e devido 

à presença de um pó fino que fica na superfície, pode ocasionar erosões, es-

tas condições criam um meio com baixo potencial regenerativo, com bar-

reira para receber as sementes provenientes dos meios de dispersão. A falta 

de estrutura física que sustente os efeitos externos pode levar à erosão do 

rejeito, resultando em fracasso em programas de reflorestamento. No expe-

rimento, instalado em 2017, foram utilizadas 3 técnicas de restauração: o 

plantio escalonado de mudas de espécies arbóreas nativas (plantio em 2 eta-

pas, iniciando com as espécies de recobrimento para maior preparo da área), 

a semeadura direta de espécies arbóreas nativas intercaladas com mix de 

adubação verde e o plantio de mudas de espécies arbóreas nativas interca-

ladas com mix de adubação verde.   

 

6.1.2 Considerações  

 

O programa proposto pela Fundação Renova que definiu condução 

da regeneração natural em 30.000 ha e reflorestamento em somente 10.000 

ha,  não é o mais adequado, pois o tempo de regeneração natural em áreas 

com alto nível de degradação é duvidoso e lento, a interferência do rejeito 

na fertilidade do solo alterando aspectos químicos e físicos do solo pode re-

sultar em outros danos como erosão e assoreamento de cursos d’água.  

 

6.2 Restauração Florestal 

 

A Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC, lei 9.985/2000, em seu artigo 2º, incisos XIII e XIV, defi-

nem recuperação e restauração: “XIII - recuperação: restituição de um ecos-

sistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não 

degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 
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XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma popula-

ção silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original.” 

A reconstrução de uma área degradada demanda ações precisas, é 

complexas e ocorre por um lento processo.   

A recomposição da biodiversidade, da estrutura e complexas rela-

ções ecológicas da comunidade, as relações entre os diferentes organismos 

e o meio físico, que comumente não apresentam as melhores condições de 

desenvolvimento e sobrevivência são fundamentais na restauração florestal. 

É uma reconstrução gradual, resgatando sua função ecológica e sustentabi-

lidade através da interação dos indivíduos e suas funções que desempenham 

isoladamente ou em conjunto.   

A eficiência da restauração florestal depende: 

 

- de processos fisiológicos como germinação, estabeleci-

mento e desenvolvimento do indivíduo, reprodução, com 

produção de indivíduos capazes de se desenvolver e conti-

nuar o ciclo e; 

- processos ecológicos como a presença e atuação de polini-

zadores e dispersores de sementes.   

 

A interação destes fatores leva à formação de uma floresta funcional, 

com relações ecológicas sustentáveis, mantendo um saudável desenvolvi-

mento da floresta e sua manutenção.   

O Código Florestal, Lei 12.651/2012, é a mais importante lei, deve ser 

o marco legal quando o tema é recuperação e restauração florestal, diz:  

Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vege-
tação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; 
a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o con-
trole da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 
incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros 
para o alcance de seus objetivos.   

IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas 
para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas fun-
ções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;   

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais for-
mas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que re-
vestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País 
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 O Decreto 7830/2012, define o Cadastro Ambiental Rural e o Pro-

grama de Regularização ambiental, em seu artigo 2ª, incisos V e VIII:  

V - área degradada - área que se encontra alterada em função de im-
pacto antrópico, sem capacidade de regeneração natural; 

VIII - recomposição - restituição de ecossistema ou de comunidade bi-
ológica nativa degradada ou alterada a condição não degradada, que 
pode ser diferente de sua condição original; 

Os artigos 18 e 19 da mesma lei disciplinam a recomposição em áreas 

de reserva legal e de áreas de preservação permanente:  

Art. 1 8. A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser reali-
zada mediante o plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em 
sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:  

I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espé-
cies nativas de ocorrência regional; e  

II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a cin-
quenta por cento da área total a ser recuperada.  

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que op-
tar por recompor a reserva legal com utilização do plantio intercalado 
de espécies exóticas terá direito a sua exploração econômica. 

Art. 19. A recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá 
ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos: 

I - condução de regeneração natural de espécies nativas; 

II - plantio de espécies nativas; 

III- plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regene-
ração natural de espécies nativas; e 

IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo 
longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até cinquenta 
por cento da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se 
refere o inciso V do artigo 3º da Lei 12.651/2012.  
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Independente da técnica utilizada a área deve ser isolada, cessando 

o agente causador da degradação (exemplos: isolamento das áreas de pre-

servação permanente invadida por gado em propriedades rurais e aceiros 

evitando fogo). As técnicas mais utilizadas na restauração florestal são: 

 

1. a regeneração natural – esta técnica tem menor custo de execução, 

porém o tempo para a total restauração dos processos ecológicos é 

muito superior ao atingido com o plantio de árvores. A regeneração 

natural deve ser utilizada quando o solo não apresenta nível de de-

gradação elevado, permitindo o desenvolvimento natural das plan-

tas já existentes, podem ser árvores, arbustos, ervas e outros tipos 

de vegetação. Esta técnica é mais utilizada em áreas que possuem 

maior número de espécies que apresentam brotação de raízes (co-

mum em áreas de cerrado), sendo que mesmo degradado há condi-

ção de condução da brotação através de cuidados como capina 

(coroamento das mudas) e controle de formigas. O controle de algu-

mas plantas invasoras deve ser realizado, permitindo assim desen-

volvimento das espécies nativas desejadas. 

 

Deve-se ser muito criterioso na definição do uso da regeneração na-

tural pois áreas de mata apresentam menor potencial de regeneração, en-

quanto cerrado apresenta maior desenvolvimento de brotações pelo 

sistema radicular.  

 

2. Plantio de adensamento e de enriquecimento em áreas de regenera-

ção natural – em áreas destinadas à regeneração natural é comum a 

existência de alguns espaços abertos, com falhas, ou seja, baixa den-

sidade de indivíduos que recobrem a área e atuam no controle de 

espécies invasoras, nestes casos utiliza-se o plantio de adensa-

mento.  Nestes plantios são utilizadas espécies de árvores do estágio 

inicial da sucessão, que apresentam rápido crescimento, permitindo 

a restauração florestal possibilitando o desenvolvimento de espé-

cies que toleram o sombreamento. O custo deste tipo de intervenção 

é mais alto que a regeneração natural. O plantio de enriquecimento 

é utilizado em áreas com baixa taxa de diversidade e espécies dos 

estágios finais da sucessão são utilizadas – espécies secundárias ini-

ciais e tardias e climáticas – ou ainda espécies não presentes na área, 

buscando a diversidade de espécies e genética, através do uso de 

materiais genéticos de outros fragmentos.  
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3. Plantio em área total – em áreas com baixo potencial regenerativo, 

baixa resiliência, onde há maior degradação do solo ou maior inci-

dência de espécies que não permitem a regeneração em casos de 

matocompetição, por exemplo, deve-se utilizar o plantio em área to-

tal pois há a possibilidade de preparar o solo, incorporando resíduos 

vegetais, melhorando características físicas e químicas do solo para 

receber as mudas.  O planejamento com meses de antecedência é 

imprescindível e deve ser definida a melhor estratégia de dispersão 

das plantas, em grupos ou em faixas, intercalando diferentes está-

gios sucessionais e criando microambientes que permitam o bom 

desenvolvimento da nova floresta.  A escolha das espécies deve ser 

criteriosa, a diversidade genética também deve ser considerada e 

assim o planejamento de produção de mudas em área própria ou 

compra em viveiros comerciais deve ser efetuado detalhadamente 

para que as mudas estejam prontas e rustificadas no momento do 

plantio.  

 

6.2.1 Dificuldades na regeneração das áreas atingidas  

 

Segundo informações apresentadas no site da empresa Vale do Rio 

Doce (VALE DO RIO DOCE, s/d), o rejeito é composto por minério de ferro, 

areia e água e não é tóxico, corrosivo ou inflamável, porém o estabeleci-

mento das plantas, o desenvolvimento e a dinâmica florestal é diretamente 

influenciada pelo solo, suas características químicas e físicas, que foram al-

teradas pelo rejeito. Características do rejeito da mineração, alteração na es-

trutura química e física do solo.  O impacto na dispersão de sementes e 

propágulos com a redução da flora e fauna.    

Alguns trabalhos iniciais têm sido realizados com o rejeito coletado 

e germinação de sementes. Colher o rejeito e observar que plântulas se de-

senvolvem, não é o suficiente, as sementes precisam de umidade e luz para 

a germinação e guardam energia suficiente para que este movimento ocorra, 

a questão é: será possível que estes indivíduos tornem adultos nas condições 

adversas criadas, onde significativas variações químicas e físicas do solo 

ocorreram e que em algumas décadas atinjam uma floresta clímax?   

Rodrigues et al. (2009), do Laboratório de Ecologia e Restauração 

Florestal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, produziram o 

Pacto pela Restauração da Mata Atlântica; referencial dos conceitos e ações 

de restauração florestal, que apresenta uma chave dicotômica com alterna-

tivas para restauração de acordo com a situação que a área se encontra. O 

primeiro passo a ser avaliado para definição da técnica a ser utilizada é a 
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condição de conservação do solo.  Em casos de degradação, a indicação é de 

que seja recuperado e deve-se realizar o plantio de árvores em área total.   As 

espécies devem ser utilizadas com rigor técnico e devem ser considerados 

dois grupos distintos, espécies de recobrimento e espécies de diversidade.   

 

 
1. CONDIÇÕES DO SOLO DO LOCAL  

1 a. Solo degradado ..........................................................................................................vai para o item 7a  

1 b. Solo não degradado ....................................................................................................vai para o item 2  

 

2. OCUPAÇÃO DA ÁREA  
2 a. Campos úmidos ..........................................................................................................vai para o item 7j  

 2 b. Áreas abandonadas ...................................................................................................vai para o item 3  

2 c. Pastagens .............................................................................................................. ..........vai para o item 3 

       2 d. Áreas agrícolas ......................................................................................................vai para o item 3  

       2 e. Florestas comerciais ...........................................................................................vai para o item 5  

2 f. Formações naturais .....................................................................................................vai para o item 6  

 

3. ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS 
3 a. Presença de espécies exóticas invasoras .............................................................vai para o item 7e  

3 b. Ausência de espécies exóticas invasoras ..............................................................vai para o item 4  

 

4. ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL  
(áreas abertas ou sub-bosque)  

4 a. Ausência de regeneração natural ................................................................................vai para o item 7f  

4 b. Baixa expressão da regeneração natural ..............................................vai para os itens 7g, 7h e 7i  

4 c. Alta expressão da regeneração natural, com baixa diversidade florística............vai para os 
itens 7g e 7i 

4 d. Alta expressão da regeneração natural, com alta diversidade florística ......................vai para 
o item 7g  

 

5. FLORESTAS COMERCIAIS  
5 a. Sem regeneração natural de espécies nativas no sub-bosque ......................vai para o item 7b  

       5 b. Com regeneração natural de espécies nativas no sub-bosque,  
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       em áreas de difícil acesso .......................................................................................................vai para os item 7c  

5 c. Com regeneração natural de espécies nativas no sub-bosque,  

em áreas de fácil acesso ......................................................................................................vai para os item 7d  

 

6. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA  
6 a. Fragmentos de vegetação nativa com necessidade  
de restauração..................................................................................................vai para os itens 7g, 7h, 7i e 7j  

6 b. Fragmentos de vegetação nativa passíveis de restauração ................vai para os itens 7i e 7j  

6 c. Fragmentos de vegetação nativa conservados  

 

7. AÇÕES DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL 
7 a. Recuperação do solo .................................................................................................... ..vai para o item 2  

7 b. Colheita da madeira por meio de técnicas tradicionais ................................vai para o item 7e  

7 c. Morte das árvores em pé ........................................................................... ....................vai para o item 4  

7 d. Retirada da madeira com técnicas de baixo impacto ........................................vai para o item 4  

7 e. Eliminação de espécies exóticas invasoras ............................................................vai para o item 4  

7 f. Introdução de espécies nativas em área total (sementes ou mudas)  

7 g. Condução da regeneração natural  

7 h. Adensamento  

7 i. Enriquecimento  

7 j. Controle de processos erosivos e restauração florestal do entorno (zona tampão)  

 

8. AÇÕES COMPLEMENTARES 
       8 a. Implantação de corredores ecológicos  

       8 b. Implantação de poleiros naturais e/ou artificiais 

 
 

Figura – Chave dicotômica – indicação de técnicas de restauração (RODRIGUES et al., 2009) 
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6.2.2 Recursos técnicos para a restauração no caso Brumadinho 

 

Será necessária a intervenção em área total com o plantio de mudas 

nativas.  A condução da regeneração natural, não é indicada para casos com 

alta degradação de solo.    

Técnicas de preparo de solo para minimizar o impacto dos rejeitos 

na restauração devem ser utilizadas.  A retirada da camada superficial em 

locais onde há maior acúmulo de rejeito deve ser adotada e a incorporação 

ao solo onde a camada é menos espessa e após uso de espécies vegetais de 

adubação verde. Os ajustes na química e física do solo são imprescindíveis 

para que se atinja novamente a condição de suporte à vida. 

O planejamento para produção de mudas incialmente, buscando a 

maior diversidade de espécies e genética, o preparo das covas e plantio, com 

irrigação nos locais necessários. O plantio escalonado também é indicado, 

plantando inicialmente espécies de rápido crescimento e preparando a área 

para posterior plantio de espécies secundárias e climácicas. 

O monitoramento constante das áreas, a realização de limpeza de 

competidores através da capina, até que as mudas atinjam porte suficiente 

para não mais sofrerem com a falta de luz imposta pelo mato.  

A intervenção total na área irá restaurar e recuperar a flora e fauna 

da região, aumentando diversidade e protegendo os rios, porém décadas se-

rão necessárias para que as funções ecológicas se restaurem. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

É senso comum que esta tragédia deixará marcas que não serão apa-

gadas, seja pela perda de vidas, seja pelo impacto ambiental causado.  Ficará 

na história dos grandes impactos ambientais no Brasil e no mundo.   

Um absurdo número de vítimas fatais. Um descaso na gestão de ris-

cos, tanto internos (centro administrativo a jusante de uma barragem em 

estado crítico, por exemplo) quanto externos que trouxeram um resultado 

inimaginável em impactos ambientais e sociais, muitos deles irreparáveis 

em sua dor e efeitos, e cuja mitigação deve levar décadas.  

Houve um claro desgaste junto aos públicos internos e externos, po-

pulação local, além da imagem da Vale tanto no Brasil como no mundo, e um 

impacto significativo na economia do Brasil e de Minas Gerais. Questões re-

ferentes à lentidão na resposta e no atendimento das demandas da popula-

ção afetada e dos familiares das vítimas frequentaram e frequentam os 

meios de comunicação. O Observatório Nacional do CNJ (2019) já indicava 

em maio de 2019 um total de 724 processos na Justiça Estadual e 121 ações 
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trabalhistas relacionadas a Brumadinho. Ações judiciais coletivas também 

estão aparecendo em outros países, inicialmente nos Estados Unidos. 

Apesar da legislação ambiental brasileira ser abrangente, fatos como 

este acontecem por falhas ou por não cumprimento das obrigações legais, 

gerando neste caso uma condição que fatalmente incriminará pessoas jurí-

dicas e físicas por imprudência, negligência e imperícia.   A responsabilidade 

civil, administrativa e criminal serão avaliadas e serão exigidas obrigações 

dos responsáveis.   

Espera-se, a partir de agora, um maior esforço em fiscalizações e 

cumprimento legal (enforcement), melhorias no marco legal, maiores pena-

lidades aos infratores, mudanças no processo de licenciamento ambiental e 

exigências técnicas alinhadas ao estado da arte na mineração e da gestão flo-

restal. Aliás, muita coisa já começou, de novo... Foram criadas CPIs na As-

sembleia Legislativa de Minas Gerais, no Senado e na Câmara dos Deputados 

para investigar esta tragédia. A ANM publicou em 15 de fevereiro de 2019 a 

Resolução 4, que estabelece um maior controle sobre barragens de rejeitos 

e obriga a desativação de barragens a montante até agosto de 2021 (ANM, 

2019). O Estado de Minas Gerais também passa a ter um instrumento legal 

mais efetivo, a Lei Ordinária 23.291, de 25/02/2019, que entre outras deli-

berações proíbe a construção de barragens a montante em seus Artigos 12 

e 13 no Estado (MINAS GERAIS, 2019). E inspeções de campo foram intensi-

ficadas tanto pela ANM como pelos órgãos ambientais estaduais em todo o 

Brasil. Resta saber se tais medidas, aliadas ao repensar da atividade minerá-

ria no Brasil, terão continuidade e se serão de fato eficientes. 

Ainda, a educação ambiental deve ser uma importante ferramenta 

para que se atinja a sustentabilidade nos processos, criando em toda socie-

dade a conscientização de que somente haverá continuação da vida em am-

bientes saudáveis e equilibrados se os processos e as atividades humanas 

forem devidamente controlados a favor do meio ambiente. Como já previsto 

na legislação brasileira e como um Princípio do direito ambiental, o desen-

volvimento sustentável deve ganhar força quando casos como o de Bruma-

dinho resultam em tragédia tão grandiosa. O desenvolvimento sustentável é 

o único caminho para se atingir resultados econômicos esperados, com de-

senvolvimento tecnológico e de processos, somente assim serão criadas con-

dições para melhor desenvolvimento social e preservação do meio 

ambiente, mantendo os serviços ambientais e a saudável condição de vida 

das gerações atuais e futuras.   
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Resumo: Com o presente trabalho, desejamos contribuir com a pesquisa acadêmica para 
propor reflexões e sugerir soluções viáveis para questões relevantes para a sociedade no 
que toca à preservação do meio ambiente, nele inserido o meio ambiente laboral. Para 
atingirmos esse fim, utilizamos o método dialético, buscando desenvolver uma interpre-
tação dinâmica da realidade pós Reforma Trabalhista, utilizando como instrumental a 
análise da tragédia ambiental ocorrida em Brumadinho, que foi o rompimento da barra-
gem da Mina Córrego do Feijão, com base na doutrina, normas jurídicas do ordenamento 
jurídico interno e direito internacional, além da jurisprudência pátria, visando ofertar 
contribuições para a área trabalhista e afins, com ênfase nos Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave: Meio ambiente do trabalho. Acidente do trabalho. Danos. Reforma tra-
balhista. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Brumadinho é uma cidade pertencente à área metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, e que recentemente apareceu na mídia como o mais 

triste capítulo da história dos desastres ambientais em nosso país, pelo rom-

pimento da barragem e de rejeitos de minério de ferro. A barragem pertence 

à mineradora Vale S/A e rompeu-se no dia 25 de janeiro de 2019. O rompi-

mento aconteceu de forma tão inesperada que não foi possível retirar a po-

pulação e os funcionários da Vale do local. A barragem de rejeitos, 

considerada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos” foi suficiente 
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para gerar uma crise humanitária e ambiental, devastando casas, vegetação, 

matando várias pessoas e animais. Tragédias, como a que ocorreu em Bru-

madinho, refletem o impacto negativo causado pelas ações do homem no 

meio ambiente. O rompimento dessa barragem de rejeitos provavelmente 

causará impactos que serão sentidos por vários anos, restando a diversos ór-

gãos governamentais a tentativa de recuperar as paisagens e vidas devastadas 

por um crime ambiental, seja por medidas impostas à própria Vale, que re-

sulte na recomposição do meio ambiente atingido, ou, na impossibilidade 

desse revigoramento, que a obrigação de fazer se convole em obrigação de in-

denizar, de modo a mitigar as nefastas consequências do crime cometido. 

Na produção do artigo que analisou essa situação, num primeiro mo-

mento, apresentou-se o histórico da atividade de mineração, no âmbito 

mundial e brasileiro, demonstrando a importância econômica desse ramo 

de atividade, assim como o alto risco que envolve o seu processo produtivo, 

tendo em vista a quantidade de acidentes do trabalho ocorrida, conforme 

estatísticas apresentadas. 

Buscou-se também, demonstrar que o crime ambiental de Brumadi-

nho, afetou de forma incalculável a biota local. Dentre os seres vivos, os em-

pregados da empresa responsável pela barragem rompida, havendo 

também os terceirizados, e os dependentes dos dois grupos, todos perten-

centes ao rol de vítimas da lastimável tragédia, com danos materiais e extra-

patrimoniais. Analisou-se a aplicação da legislação à luz da Reforma 

Trabalhista, incluído aí o direito à reparação, cuja forma como está regulada, 

pode fomentar a manutenção de ambientes de trabalho inadequados em 

troca da compensação financeira.  

Partindo-se dessa premissa, aventa-se a questão: há a possibilidade 

da reparação integral em face da Reforma Trabalhista?  

Como reagem os atores sociais diante do cenário apresentado? 

Como fica a dicotomia entre a legislação infraconstitucional e os 

princípios constitucionais? 

Com a intenção de responder às questões propostas, utilizou-se o 

método dialético, com a interpretação sistêmica das normais jurídicas, obser-

vando-se o dinamismo da realidade pós Reforma Trabalhista, utilizando como 

instrumental a análise da tragédia ambiental ocorrida em Brumadinho, com 

base na doutrina, normas jurídicas do ordenamento jurídico interno e direito 

internacional, além da jurisprudência pátria, visando ofertar contribuições 

para a área trabalhista e afins, com ênfase nos Direitos Humanos. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO E ACIDENTES 

DO TRABALHO  

 

A mineração é uma das mais antigas atividades econômicas da hu-

manidade, existindo desde a pré-história. Está inclusive presente na Bíblia, 

por exemplo no antigo testamento em Jó 28:1-11 num lindo poema sobre a 

origem da sabedoria. No Brasil, surge de forma organizada no século XIII 

com os movimentos das entradas e bandeiras a partir do litoral. A explora-

ção de pedras e metais preciosos está presente na história e geografia do 

Brasil, e seus movimentos sociais e revoltosos da época e definição de fron-

teiras e do poder.  

No mundo, Flavio Miguez de Mello destaca em entrevista ao pro-

grama Cidades e Soluções (2019) logo após o acidente de Brumadinho, em 

28 de janeiro, o crescimento da produção mineral mundial de forma expo-

nencial, decuplicando a cada 30 anos. Segundo ele, em 1900 a produção 

mundial era de 100 t/dia. Já em 1930, estávamos em 1000 ton/dia para che-

gar em 1960 em 100.000 ton/dia, avançando para 1.000.000 ton/dia em 

2000. Quanto aos rejeitos, eram simplesmente abandonados.  As barragens 

de rejeitos surgem no final do século XIX, e em 1900 a maior barragem exis-

tente tinha 30 metros de altura. Quanto à altura das barragens, duplica-se 

neste mesmo intervalo. Em 1930 as barragens se elevavam para 60 metros. 

Já em 1960, havia barragens com 120 metros, que em 2000 atingem 240. 

Hoje, segundo ele, já há projetos de barragens com 350 metros de altura. 

Neste contexto, acidentes de diversas naturezas acontecem, sendo os mais 

graves aqueles que representam rompimento de barragem.  

Ávila (2012) e Nascimento e Silva (2018) compilam alguns dos aci-

dentes mais recentes ocorridos no mundo, destacados no quadro abaixo. 

 

Quadro I – acidentes recentes envolvendo barragens de rejeitos 

 

ANO BARRAGEM MORTOS 

2019 Brumadinho, Brasil 270 

1985 Stava, Itália 269 

1972 Buffalo Creek, EUA 125 

1970 Mufilira, Zâmbia 89 

2015 Mariana, Brasil 20 

1994 Merriespruit, África do Sul 17 

1974 Bakofeng, África do Sul 12 

1995 Placer, Filipinas 12 
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1986 Fernandinho, Brasil 7 

2001 Rio Verde, Brasil 5 

2004 Herculano, Brasil 3 

1978 Arcturus, Zimbabwe 1 

 

Quanto a acidentes sem mortes, mas com vazamentos significativos, 

somente no Brasil tivemos Mineração Rio Verde (2001), Florestal Catagua-

ses (2003), Barragem de São Francisco em Miraí (2006 e 2007), e Hidro Alu-

norte (2018).  

Estatísticas sobre acidentes do trabalho na mineração estão disponí-
veis em diversas bases de dados, tanto mundiais como nacionais. O mais recente 
relatório do International Council on Mining and Metals, organização internaci-
onal que reúne 26 das maiores mineradoras do mundo e 35 associações do se-
tor indica a ocorrência de 7.755 acidentes do trabalho entre seus membros em 
2018, um aumento de 3% em relação a 2017. Quanto ao número de mortes, 
houve 50 em 2018 (desde sua criação, em 2012, o número anual de mortos não 
passou de 91 pessoas, que foi o resultado de 2013). No Brasil, este relatório in-
dica três mortes, duas delas ocorridas na Vale (ICMM, 2018). 

Ao se detalhar as causas destes acidentes fatais ocorridos em 2018, 
15 deles estão associados a equipamentos móveis, 9 a falhas no solo (soter-
ramentos, por exemplo), 7 a queda de objetos, 4 a trabalhos em altura, 3 a 
eletricidade e explosões, máquinas, espaços confinados/atmosferas irrespi-
ráveis com 2 em cada, e 1 a falhas estruturais, sendo que 6 deles tiveram 
outras causas. Do ponto de vista de riscos, tais resultados refletem os riscos 
de acidentes mais importantes em mineração.  

No Brasil, o setor de mineração oferece 164.314 empregos na extra-
ção (49,6% no Sudeste, sendo 31,5% em MG) e outros 583.816 postos de 
trabalho na indústria de transformação mineral (ANM, 2019). Quanto a aci-
dentes do trabalho, o quadro abaixo apresenta o cenário que evolui nos últi-
mos dez anos.  

 

Quadro II – Acidentes típicos com CAT e sem CAT (Brasil e extração mineral) 

 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 

(total) 
646.882 623.615 596.976 602.893 594.046 

Extração 

mineral 
4408 3974 3652 3890 4203 
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Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

Brasil 

(total) 
596.299 578.473 500.272 463.147 439.020 

Extração 

mineral 
4147 3304 2905 2618 2316 

 
 

Fonte: base INFOLOGOAEAT, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Ministério da Economia, 

2019. 

Sobre os dois últimos acidentes envolvendo barragens no Brasil, das 

20 vítimas fatais de Mariana, 15 eram funcionários da Samarco. Em Bruma-

dinho, no início de abril, quando se indicava cerca de 290 pessoas entre mor-

tos e desaparecidos, um pool de sindicatos de trabalhadores locais estimava 

em 280 trabalhadores mortos, sendo cerca de 80 da Vale e 200 terceirizados 

(SERRA, 2018; CORREIO BRAZILIENSE, 2019; UOL, 2019). 

No que toca ao aspecto econômico, em 08/06/2018 veio a público a 

notícia de que a Vale atingiu o maior valor de mercado, valendo aproxima-

damente R$ 300 bilhões1. 

 

3. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E SUA VIGÊNCIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Em que pese o momento não nos possibilitar desenvolver em pro-

fundidade a questão dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil 

em relação a segurança do trabalho como gostaríamos, não podemos nos 

furtar a ventilar o arcabouço jurídico extravagante que contribui para a in-

terpretação sistemática em relação a essa questão, pois assim dispõe o art. 

5º, §§ 2º e 3º da CRFB, in verbis:  

 

(...) 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não ex-
cluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Bra-
sil seja parte.  

§ 3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

 
1 <http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/vale-atinge-maior-valor-mercado-ultimos-sete 

-anos.aspx>. 



58 
 

equivalentes às emendas constitucionais. (Parágrafo acrescentado 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004)2 

Conforme disposto na Norma Fundamental, os tratados e conven-

ções internacionais em que o Brasil é parte têm valor cogente, vinculando o 

Estado brasileiro e todos que estiverem em território nacional, sejam pes-

soas naturais ou jurídicas. 

A Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, vi-

gente no Brasil, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 17/03/1992 e 

promulgada por meio do Decreto nº 1.254, de 29/09/19943, determina que todos 

os países signatários deverão criar, implantar e periodicamente reexaminar a po-

lítica nacional em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores, buscando ofe-

recer um meio ambiente do trabalho indene de riscos.  

Nesse mesmo caminhar, tem-se a Convenção 176 da Organização In-

ternacional do Trabalho – OIT, também vigente no território nacional, apro-

vada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 62, de 18/04/2006 e 

promulgada por meio do Decreto nº 6.270, de 22/11/20074, que regula o 

trabalho na indústria mineradora, determinando que seja observado pelo 

empregador e/ou tomador dos serviços, no caso de terceirização, todas as 

medidas preventivas e corretivas lá listadas, dentre outras, para a manuten-

ção de um trabalho salubre e seguro. 

As normas cogentes mencionadas têm por finalidade, em conjunto 

com o ordenamento jurídico pátrio regular o trabalho seguro, aí incluído o 

trabalho em mineração, de modo a mitigar a ocorrência de acidentes do tra-

balho que têm tornado tantos trabalhadores inaptos ao trabalho e até cei-

fando vidas, reduzindo brutalmente a população economicamente ativa, 

gerando resultados negativos para a economia, onerando o Estado; agre-

dindo a vítima, seus familiares e toda a sociedade, consolidando lesões de 

consequências inestimáveis para a dignidade da pessoa humana, ferindo um 

dos principais fundamentos do Estado Democrático de Direito, arrolado no 

art. 1º, III da Carta Magna. 

Cabe ressaltar que situações como a tragédia ambiental de Bruma-

dinho, fere de forma ostensiva os direitos humanos, o que nos remete à lição 

de Piovesan (2018, p. 88), ao afirmar que “não há direitos humanos sem de-

mocracia e nem tampouco democracia sem direitos humanos.” 

Dadas as essas questões fáticas, a Organização das Nações Unidas - 

ONU, com lastro na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

 
2 <http://www.trtsp.jus.br/legislacao/leis-decretos-e-codigos>. 
3 <http://www.trtsp.jus.br/leg-cltdin-conv-oit>. 
4 Idem. 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Ref_Jud/EC_45.html
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dentre outras normas jurídicas internacionais, vem promovendo tratativas 

com vistas a buscar a consolidação da democracia por meio da efetividade 

dos direitos humanos. Com esse fim, surgem os Princípios Orientadores, que 

Piovesan (Ibid., p. 94) assim os define: 

Os Princípios Orientadores constituem o primeiro marco normativo 
internacional a identificar e a aclarar a responsabilidade das empre-
sas e dos Estados em matéria de direitos humanos; objetivando apri-
morar padrões e práticas em relação a direitos humanos e empresas, 
de forma a alcançar resultados tangíveis para indivíduos e comunida-
des afetadas, contribuindo, assim, para uma globalização socialmente 
sustentável. 

Na sequência, Piovesan (Ibid., p. 95) afirma que “os Princípios Ori-

entadores são estruturados em 3 pilares: proteger; respeitar; e remediar.” 

Ainda segundo Piovesan (Ibid., p. 101), quanto ao pilar de respeitar, as soci-

edades empresárias em relação aos trabalhadores devem, dentre outras 

condutas: “respeito às normas de segurança e saúde do trabalho”.  

 

3.1 Empresas e Direitos Humanos – Decreto nº 9.571, de 21/11/2018 

 

Alinhado com os compromissos internacionais, o Decreto nº 9.571, 

de 21/11/2018, estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas de médio 

e grande portes, incluídas aí as multinacionais e direitos humanos. O refe-

rido decreto, no artigo 1º, § 2º, estabelece que as diretrizes eleitas são de 

implementação facultativa. O artigo 1º, § 3º do mesmo decreto, estabelece 

que as sociedades empresárias que optarem pela implantação de suas dire-

tivas serão agraciadas com o Selo “Empresa e Direitos Humanos”, que per-

mitirá sua identificação nessa condição junto aos demais atores sociais. 

O artigo 2º do Decreto nº 9.571/2018 tem como eixos orientadores: 

(...) 

I – a obrigação do Estado com a proteção dos direitos humanos em 
atividades empresariais; 
II – a responsabilidade das empresas com o respeito aos direitos hu-
manos; 
III – o acesso aos mecanismos de reparação e remediação para aqueles 
que, nesse âmbito, tenham seus direitos afetados; e 
IV – a implementação, o monitoramento e a avaliação das Diretrizes. 

Depreende-se pelos eixos orientadores eleitos que o Estado brasi-

leiro, a partir de compromissos firmados com a iniciativa privada, propõe a 
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implementação de mecanismos que busquem efetivar os direitos humanos 

interna corporis, assim como viabilizar mecanismos de reparação e remedi-

ação de danos ocorridos no caso de inobservância desses direitos. 

No que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, o Decreto nº 

9.571/2018 em seu artigo 3º, XIX e XX, fomenta a criação de comitês perma-

nentes para discussões de questões relativas a medidas preventivas e corre-

tivas de desastres, in verbis: 

(...) 

XIX – estímulo à criação de comitês permanentes para combate a de-
sastres em contextos empresariais, o qual regulamentará questões so-
bre: 

a) protocolo de emergência e sistemas de alerta; 
b) monitoramento de riscos; 
c) parâmetros para a resposta e critérios para a reparação de 

danos, considerado o processo de consulta como condição 
para a legitimidade da solução; e 

XX – monitoramento da recuperação do território impactado por de-
sastre a partir de indicadores capazes de aferir a reparação dos danos 
nos direitos humanos. 

Além da criação dos comitês o decreto em questão sugere diversas 

boas práticas no que toca a cautela, e controle de riscos diretos e indiretos, 

a fim de proteger os direitos humanos dos empregados, terceirizados, clien-

tes, habitantes do entorno e população em geral. 

O artigo 7º do presente diploma legal dispõe ser competência da so-

ciedade empresária a garantia de condições decentes de trabalho, incluindo 

aí a segurança, e o § 1º desse mesmo artigo reitera que, “a inexistência de 

certeza científica absoluta não será invocada como argumento para adiar a 

adoção de medidas para evitar violações aos direitos humanos, à saúde e à 

segurança dos empregados”.  

Não obstante a iniciativa extremamente positiva da criação do De-

creto nº 9.571/2018, até o encerramento do presente trabalho não se viu 

iniciativa governamental no sentido de implementar efetivamente suas di-

retivas, nem de criar os mencionados comitês. 

Pode-se afirmar, portanto, que a tragédia de Brumadinho não signi-

fica simplesmente o descumprimento de normas jurídicas infraconstitucio-

nais, o que, por si só, já ensejaria calorosas críticas. Mas, foi além, feriram-se 

os direitos humanos, a sociedade empresária deixou de cumprir sua função 

social, não tendo observado o disposto no artigo 170 e feriu ainda o artigo 

225, ambos da Constituição Federal de 1988, ao promover um desequilíbrio 
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de dimensões inimagináveis no meio ambiente, na busca pelo lucro a qual-

quer custo, sem compromisso com a sustentabilidade, seja econômica ou so-

cial. 

 

4. CONCEITO DE ACIDENTE DO TRABALHO 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a medicina e a segu-

rança do trabalho fazem parte do rol de direitos e garantias fundamentais, 

incluídas nos Direitos Sociais, Título II, capítulo II, artigos 6º e 7º, que dis-

põem sobre segurança e saúde dos trabalhadores.  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desampara-
dos, na forma desta Constituição. (Artigo alterado pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 15/09/2015 - DOU 16/09/2015) 
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de ou-
tros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio e normas de 
saúde, higiene e segurança; 
XXIII – adicional de remuneração para as atividades insalubres ou pe-
rigosas, na forma da lei; 
XXVIII – seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;5 

Um marco legal importante foi a Lei 6514/77, que alterou o Capítulo 

V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativas à Segu-

rança e Medicina do Trabalho, artigos 154 a 201. Em especial, a redação dos 

artigos 155 e 200 atribui ao órgão competente a elaboração de normas. 

Neste período, grupos de trabalho foram constituídos e se redigiram 28 Nor-

mas Regulamentadoras, que foram aprovadas pela Portaria 3214 do Minis-

tério do Trabalho, de 8/6/1978, que as regulamentou. Hoje, existem 37 

Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.  

Elaboradas em modelo tripartite – governo, empregadores e empre-

gados – elas vêm sendo criadas e/ou revisadas à medida que surgem fatos 

novos, novas condições ou situações a serem regulamentadas por estes ins-

trumentos. Voltaremos a elas mais adiante. 

 
5 <http://www.trtsp.jus.br/legislacao/leis-decretos-e-codigos>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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Outro marco legal importante é a Lei 8.213/91, que trata dos bene-

fícios da Previdência Social, que em seu artigo 19 (redação da Lei Comple-

mentar 150/05) define que:  

Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho 
a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício 
do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capaci-
dade para o trabalho. 

Nesta mesma lei, o Artigo 21 equipara algumas situações, também 

classificando-as do mesmo modo.  

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos 
desta Lei: 
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa 
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para 
redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido le-
são que exija atenção médica para a sua recuperação; 
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, 
em consequência de: 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou 
de companheiro de trabalho; 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou de-
correntes de força maior; 
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário 
de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade 
da empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe 
evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando fi-
nanciada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da 
mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, 
inclusive veículo de propriedade do segurado; 
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado. 
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião 
da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho 
ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 
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A norma ABNT NBR 14.280 (2001) define acidente do trabalho 

como “ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada 

com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal.” 

É importante observar que ao interpretar os fatos que ocorreram 

pouco depois das 13 horas do dia 25 de janeiro de 2019, uma sexta-feira, na 

barragem I em Brumadinho à luz destes dois artigos, e também da definição 

de norma brasileira a respeito do tema, resta óbvio que houve um acidente 

do trabalho que vitimou de modo fatal um número aproximado de 280 tra-

balhadores em plena jornada de trabalho. Não há absolutamente nada a con-

testar quanto a isso.  

Ainda à luz destes mesmos artigos e desta norma, é possível enqua-

drar praticamente todas as pessoas que estavam trabalhando nas instala-

ções da Vale e também em outros locais (pousada, por exemplo), auditores, 

vendedores, terceirizados, avulsos, rurais, informais, enfim, qualquer traba-

lhador, como uma vítima de acidente do trabalho. Fatal ou não, com ou sem 

afastamento, mas sem sombra de dúvida um acidente do trabalho. 

E nesse contexto, Brumadinho tornou-se o maior acidente do traba-

lho registrado no Brasil, superando o desabamento do pavilhão de eventos 

da Gameleira, em Belo Horizonte, que totalizou 65 mortos e 50 feridos, de 

um total de cerca de 500 trabalhadores (O GLOBO, 2016). Há outra versão 

que aponta 69 mortos e 100 feridos (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019).  

Ao se analisar o campo de aplicação das Normas Regulamentadoras 

(NRs), é possível encontrar correlação com o acidente de Brumadinho em 

pelo menos duas delas.  

As principais discussões acontecem no âmbito da NR-22, Segurança 

e Saúde Ocupacional na Mineração, diretamente relacionada com as ativida-

des desenvolvidas em Brumadinho. Esta norma abrange, discute e regula 37 

tópicos relevantes para atividades de mineração, tais como equipamentos 

de guindar, sistemas de comunicação, iluminação, operações de emergência, 

entre outros. A leitura cuidadosa e analítica desta norma permite identificar, 

em seu conteúdo, um descompasso em vários itens ao se analisar o que se 

conhece até o momento do acidente de Brumadinho.  

22.3 Das Responsabilidades da Empresa e do Permissionário de Lavra 
Garimpeira  

22.3.4 Compete ainda à empresa ou Permissionário de Lavra Garim-
peira:  
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a) interromper todo e qualquer tipo de atividade que exponha os tra-
balhadores a condições de risco grave e iminente para sua saúde e se-
gurança; b) garantir a interrupção das tarefas, quando proposta pelos 
trabalhadores, em função da existência de risco grave e iminente, 
desde que confirmado o fato pelo superior hierárquico, que diligenci-
ará as medidas cabíveis e c) fornecer às empresas contratadas as in-
formações sobre os riscos potenciais nas áreas em que desenvolverão 
suas atividades. 

22.3.7.1 O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR deve incluir 
as seguintes etapas:  

a) antecipação e identificação de fatores de risco, levando-se em conta, 
inclusive, as informações do Mapa de Risco elaborado pela CIPAMIN, 
quando houver;  b) avaliação dos fatores de risco e da exposição dos 
trabalhadores; c) estabelecimento de prioridades, metas e crono-
grama; d) acompanhamento das medidas de controle implementadas; 
e) monitorizarão da exposição aos fatores de riscos; f) registro e ma-
nutenção dos dados por, no mínimo, vinte anos e g) análise crítica do 
programa, pelo menos, uma vez ao ano, contemplando a evolução do 
cronograma, com registro das medidas de controle implantadas e pro-
gramadas. 

Uma vez que existem indiscutíveis evidências de que a Vale tinha 

pleno conhecimento da iminência e gravidade dos riscos a que a barragem I de 

Brumadinho estava exposta (O GLOBO, 2019; REUTERS, 2019; VALE e TUV 

SUD, 2018), é claro o descumprimento das responsabilidades previstas nos 

itens destacados. Sequer pode-se afirmar que o Plano de Gerenciamento de Ris-

cos (PGR) era compatível com os riscos conhecidos, o que configura a adoção de 

práticas de gerenciamento temerárias por parte dos executivos da Vale. 

Seguindo adiante, temos quanto aos direitos dos trabalhadores: 

22.5- Dos Direitos dos Trabalhadores 

22.5.1 - São direitos dos trabalhadores: 

a) interromper suas tarefas sempre que constatar evidências que re-
presentem riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou 
de terceiros, comunicando imediatamente o fato a seu superior hie-
rárquico que diligenciará as medidas cabíveis e 

b) ser informados sobre os riscos existentes no local de trabalho que 
possam afetar sua segurança e saúde. 

22.6- Organização dos Locais de Trabalho 
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22.6.1- A empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira adotará as 
medidas necessárias para que: 

a) os locais de trabalho sejam concebidos, construídos, equipados, uti-
lizados e mantidos de forma que os trabalhadores possam desempe-
nhar as funções que lhes forem confiadas, eliminando ou reduzindo 
ao mínimo, praticável e factível, os riscos para sua segurança e saúde 

Certamente há um questionamento se os trabalhadores foram res-

peitados em seus direitos. E, ainda, restou óbvio que os locais de trabalho 

concebidos, construídos, equipados e mantidos para os trabalhadores eram 

completamente inseguros. 

A propósito, quanto à organização dos locais de trabalho, este aci-

dente já repercutiu com uma primeira revisão na NR-22, com a emissão pela 

Secretaria da Previdência da Portaria 210 em 11 de abril de 2019, inserindo 

os subitens 22.6.1.1, 22.6.1.1.1, 22.6.1.1.2 e 22.6.1.1.3 na NR-22, que em seu 

item 22.6 passa a ficar com a redação abaixo, com prazo de 6 meses para 

implementação. Destaca-se em negrito a nova regulamentação para instala-

ção das áreas de trabalho, que não poderão mais se localizar a jusante de 

barragens de alto risco. 

22.6.1.1 É vedada a concepção, a construção, a manutenção e o 
funcionamento de instalações destinadas a atividades adminis-
trativas, de vivência, de saúde e de recreação da empresa ou Per-
missionário de Lavra Garimpeira localizadas nas áreas à jusante 
de barragem sujeitas à inundação em caso de rompimento, con-
sideradas tais situações de risco grave e iminente e passíveis de 
interdição da instalação da empresa ou Permissionário de Lavra Ga-
rimpeira que esteja em desconformidade com este subitem.  

22.6.1.1.1 Para barragens novas, a vedação prevista no subitem 
22.6.1.1 não se aplica até o momento de início do enchimento do re-
servatório.  

22.6.1.1.2 Consideram-se áreas de vivência as seguintes instalações: 
a) instalações sanitárias; b) vestiário; c) alojamento; d) local de refei-
ções; e) cozinha; f) lavanderia; g) área de lazer; e h) ambulatório.  

22.6.1.1.3 Excetuam-se do disposto no subitem 22.6.1.1 as instalações 
sanitárias essenciais aos trabalhadores que atuam nas áreas à jusante 
de barragem sujeitas à inundação em caso de rompimento.  
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Sobre as barragens propriamente ditas, a NR-22 faz uma abordagem 

de caráter genérico e não se aprofunda nos requisitos necessários para uma 

gestão de caráter mais prevencionista. 

22.26 Deposição de Estéril, Rejeitos e Produtos 

22.26.1 Os depósitos de estéril, rejeitos e produtos devem ser cons-
truídos e mantidos sob supervisão de profissional legalmente habili-
tado.  

22.26.3 Os depósitos de substâncias líquidas em barragens de mine-
ração e bacias de decantação devem possuir estudos hidrogeológicos, 
pluviométricos e sismológicos regionais e dispor de monitoramento 
da percolação de água, do lençol freático e da movimentação e da es-
tabilidade dos maciços.  

22.26.3.1 Serão dispensadas dos estudos a que se refere o subitem 
22.26.3 as barragens de mineração cadastradas no órgão regulador 
nacional e não inseridas na Política Nacional de Segurança de Barra-
gens.  

22.26.4 A empresa com barragens inseridas na Política Nacional de 
Segurança de Barragens deve manter, à disposição do SESMT, da re-
presentação sindical profissional da categoria preponderante e da fis-
calização do Ministério do Trabalho o Plano de Segurança de 
Barragens, incluindo o Plano de Ação de Emergência para Barragens 
de Mineração (PAEBM), quando exigível.  

22.26.5 A empresa com barragens inseridas na Política Nacional de 
Segurança de Barragens deve enviar cópia da Declaração de Condição 
de Estabilidade semestral ao SESMT.  

22.26.6 A empresa deve informar ao SESMT, à representação sindical 
profissional da categoria preponderante e ao órgão regional do Minis-
tério do Trabalho os casos de anomalias que impliquem no desenca-
deamento de inspeção especial, conforme exigência do órgão 
regulador nacional.  

22.26.7 Nas situações de risco grave e iminente de colapso de depósito 
de estéril, rejeitos e produtos e de ruptura de barragens de mineração, 
as áreas de risco devem ser evacuadas, isoladas e a evolução do pro-
cesso deve ser monitorada, informando-se todo o pessoal potencial-
mente afetado, conforme previsto no Plano de Atendimento a 
Emergências - PAE.  
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22.26.9 A estocagem definitiva ou temporária de produtos tóxicos ou 
perigosos deve ser realizada com segurança e de acordo com a regu-
lamentação vigente dos órgãos competentes. 

Conforme já discutido, existem importantes dúvidas sobre a funcio-

nalidade e as condições dos equipamentos de monitoramento. Existem, tam-

bém, fortes indícios de irregularidades nos laudos de estabilidade e demais 

relatórios que caracterizavam a barragem como de baixo risco, quando na 

verdade os fatos indicaram que tais riscos eram graves e iminentes. Certa-

mente havia anomalias no fator de segurança do teste de estabilidade e, apa-

rentemente, o SESMT, os sindicatos e as autoridades desconheciam tal 

situação. Ainda, nenhuma área de risco foi isolada e/ou evacuada, ainda que 

em condições de risco conhecidas pela Vale. E, claro, não havia segurança na 

estocagem destes materiais. Outra vez, claras evidências de gestão temerá-

ria por parte dos executivos desta empresa. 

Quanto à segunda NR identificada, a NR-28 (Fiscalização e Penalida-

des) define responsabilidades e procedimentos relativos à (1) fiscalização, 

(2) critérios para embargo e interdição e (3) as penalidades, que neste caso 

se resumem a multas. Uma vez que não se tem notícia de nenhuma ação fis-

calizatória relevante ou significativa nas instalações da Vale que tenha pro-

duzido efeitos coercitivos, pode-se também considerar que as ações 

relativas aos requisitos definidos nesta norma não foram realizadas ou não 

surtiram o efeito adequado. 

 

5. PRESSUPOSTOS PARA EXIGÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE 

DO TRABALHO 

 

Demonstrada a ilicitude praticada pela Vale na tragédia ambiental 

de Brumadinho, cabe-se perquirir se estão presentes os pressupostos para 

a indenização por acidente do trabalho. 

Para que haja o direito de se requerer a indenização em questão, 

conforme leciona Oliveira (2018, p. 99), é necessário que estejam “presentes 

o dano, o nexo de causalidade do evento com o trabalho e a culpa do empre-

gador”, com lastro no artigo 186 e 927 do Código Civil, utilizados subsidiari-

amente com a autorização do artigo 8º, § 1º da Consolidação das Leis do 

Trabalho, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, e artigo 121 da Lei 

8.213/91, no âmbito infraconstitucional e artigo 7º, XXVIII da CF/88, no âm-

bito constitucional.  
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O dano é o prejuízo causado à vítima, que pode ser de ordem mate-

rial ou extrapatrimonial. No caso em tela, os trabalhadores da Vale que fo-

ram vitimados pelo rompimento da barragem na tragédia de Brumadinho 

sofreram vários danos, que oportunamente serão especificados. 

O nexo de causalidade do evento com o trabalho também restou evi-

denciado de forma robusta, na medida em que os trabalhadores vitimados 

estavam nos exercícios das suas funções quando da ocorrência do infortú-

nio, que, inclusive, resultou em óbito de muitos e desaparecimento de outros 

tantos, conforme relação acostada aos autos pela Vale na Ação Civil Pública, 

que tramita sob o nº 0010080-15.2019.5.03.0142, perante a 5ª Vara do Tra-

balho de Betim, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

A culpa do empregador está presente de forma inequívoca, con-

forme documentos carreados aos mesmos autos compostos por fotos, lau-

dos, dentre outros documentos, a demonstrar que a Vale não tomou as 

medidas preventivas determinadas no art. 157 da CLT, in verbis: 

 

Cabe às empresas: 
I – cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do tra-
balho; 
II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às 
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou do-
enças ocupacionais; 
III – adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regi-
onal competente; 
IV – facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. 

Com base no princípio da prevenção, amplamente difundido e feste-

jado no Direito Ambiental, seria a melhor prática esperada por qualquer so-

ciedade empresária que atuasse de forma social e economicamente 

sustentável, que buscasse a prática de medidas preventivas, de acordo com 

as possibilidades tecnológicas e em observância às Normas Regulamentado-

ras, tratadas no item 4 do presente trabalho e ressaltadas no art. 157, I da 

CLT. Porém, lamentavelmente, em que pese toda a capacidade econômica da 

Vale, agiu de forma diametralmente oposta, impondo à sociedade brasileira 

uma perda sem precedentes. 

E não para por aí, a afronta não se limita às normas trabalhistas, a 

grande dimensão da tragédia que foi o rompimento da barragem da Mina 

Córrego do Feijão, custando a biota presente e futura, feriu o artigo 225 da 

CRFB, que traz o seguinte teor:  
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações6. 

As organizações que não observarem o princípio da prevenção, ado-

tando más práticas ambientais, como é o caso ora estudado, sujeitar-se-ão 

ao disposto no art. 225, § 3º da Norma Fundamental, que assim dispõe: “§ 3º 

- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”7. O dispo-

sitivo constitucional citado está em absoluta harmonia com o art. 7º, XXVIII, 

da mesma Constituição da República, que traz a seguinte redação: “XXVIII – 

seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;”8 

Diante do robusto arcabouço legal suscitado e dos dados fáticos 

apresentados, resta demonstrada de forma irrefutável a conduta culposa da 

Vale, a permitir a conclusão no sentido de que estão presentes todos os pres-

supostos para a exigência de indenização por acidente do trabalho, necessi-

tando identificar os tipos de danos ocorridos.   

 

6. DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE DO TRABALHO DE 

BRUMADINHO 

 

Conforme Oliveira (Ibid., p.255), o dano indenizável para fins de aci-

dente do trabalho, é o que resulte em prejuízo para o trabalhador. Por pre-

juízo, entende-se acidentes fatais, ou seja, que resultem em óbito, a invalidez, 

a perda parcial da capacidade de trabalho ou afastamento prolongado. 

O acidente do trabalho é um fato, que uma vez ocorrido, gera conse-

quências em vários ramos do Direito, dentre eles, no Direito do Trabalho. É 

uma situação que se irradia em diversas direções, resultando em variadas 

consequências jurídicas. 

No caso em tela, é evidenciado que se está diante do dano material, 

também conhecido por dano patrimonial e dano extrapatrimonial, também 

conhecido por dano moral. 

Em que pese serem danos decorrentes de um mesmo fato, são regu-

lados de forma diversa e cumulativos, conforme jurisprudência consolidada 

 
6 Constituição Federal, art. 225. 
7 Constituição Federal, art. 225, § 3º. 
8 Constituição Federal, art. 7º, XXVIII. 
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por meio da Súmula 37 do STJ, que assim dispõe: “Súmula 37 - São cumulá-

veis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo 

fato. (Súmula 37, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/03/1992, DJ 

17/03/1992)”9 

Outro aspecto relevante, é que a concessão de benefício previdenci-

ário também não exclui o direito às indenizações de natureza civil, conforme 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, externado por meio da Sú-

mula 229, que assim se expressa: “a indenização acidentária não exclui a do 

direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador.”10 

No que toca ao dano material, que corresponde à alteração negativa do 

patrimônio do trabalhador e/ou seus dependentes em razão de ter sido vítima 

do acidente do trabalho, os artigos 948 e 950 do Código Civil identificam o dano 

emergente e o lucro cessante, mencionando um rol exemplificativo. 

O dano emergente corresponde ao prejuízo imediato sofrido pelo 

trabalhador acidentado e que pode ser comprovado de forma objetiva nos 

autos por meio de documentos, “tais como: despesas hospitalares, honorá-

rios médicos, medicamentos, aparelhos ortopédicos, sessões de fisioterapia, 

salários para acompanhantes, e, no caso de óbito do acidentado, gastos com 

funeral, luto, jazigo, remoção do corpo, etc. (Ibid., p. 257). Conforme afir-

mado acima, o rol apresentado nos artigos 948 e 950 do Código Civil é me-

ramente exemplificativo, devendo a parte produzir a prova nos autos para 

ter deferido o ressarcimento dos demais itens, conforme se depreende da 

prova produzida nos autos do processo nº 0010080-15.2019.5.03.0142, em 

que são partes o Ministério Público do Trabalho e Sindicatos em face da Vale 

S/A, onde há o pleito da reparação pelos danos causados quando do rompi-

mento da barragem da Mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale S/A. 

O lucro cessante, que além dos artigos acima mencionados, é regu-

lado no artigo 402 do Código Civil, diz respeito ao rendimento que o traba-

lhador acidentado, ou no caso do seu óbito, os seus dependentes, ficaram 

privados em razão do acidente do trabalho ocorrido.   

A Vale, até o momento do fechamento deste trabalho, pagou aos aci-

dentados e seus dependentes a título de danos materiais algo em torno de 

R$ 143,88 milhões, compreendendo nessa importância tanto danos emer-

gentes como lucros cessantes. 

O dano moral tem seu principal fundamento na dignidade da pessoa 

humana, eleita como um dos fundamentos do Estado Democrático de Di-

reito, no artigo 1º, III da Norma Fundamental e faz parte do rol de direitos 

 
9 <https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=@SUB>. 
10 <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=3355>. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=@SUB#TIT37TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=@SUB#TIT37TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=@SUB#TIT37TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=@SUB#TIT37TEMA0
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fundamentais, previsto no artigo 5º, V da CRFB, que “assegura o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem”, assim como o inciso X do mesmo artigo, que estabelece 

serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pes-

soas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decor-

rente de sua violação.”11 

O dano extrapatrimonial, assim como outros temas relacionados ao 

Direito do Trabalho, sofreu importantes alterações com a nova regulamen-

tação trazida com a Reforma Trabalhista, por meio da Lei 13.467/2017, que 

entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017. 

A partir da Reforma Trabalhista, o legislador optou por regular de 

forma diversa os danos morais, que passaram a ser intitulados danos extra-

patrimoniais. Essa regulamentação se dá dos artigos 223-A até 223-G, § 3º 

da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei 

13.467/2017. 

A nova regulamentação trouxe novidades, como, por exemplo a pos-

sibilidade de concessão de indenização pelo reconhecimento de dano extra-

patrimonial em favor do empregador. Em que pese a estranheza que isso 

possa causar, fato é que a Reforma Trabalhista também elucidou uma ques-

tão que não estava pacificada entre os doutrinadores e jurisprudência, que 

é a possibilidade de reconhecimento do dano existencial e sua indenização, 

previsto no artigo 223-B da Nova CLT.  

Dentre as mudanças relevantes e que têm sido alvo de acirradas crí-

ticas é o que alguns doutrinadores denominam tarifação do dano, como, por 

exemplo, Souto Maior (SEVERO; SOUTO MAIOR, 2018, p. 90) e outros, tabe-

lamento do dano, como, por exemplo, Oliveira (Ibid., 299). Se deferido o pe-

dido de indenização dos danos extrapatrimoniais, essa medida visa a limitar 

o valor a ser concedido nos termos do artigo 223-G, § 1º, I ao IV, resultando, 

no máximo numa indenização a título de danos extrapatrimoniais de 50 ve-

zes o salário contratual do ofendido, conforme segue: 

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: 
(...) 
§1°Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indeniza-
ção a ser paga,  a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâ-
metros, vedada a acumulação: 
I - ofensa  de  natureza  leve,  até  três  vezes  o  último  salário con-
tratual  do ofendido; 
II  -  ofensa  de  natureza  média,  até  cinco  vezes  o  último salá-
rio  contratual  do ofendido; 

 
11 <http://www.trtsp.jus.br/legislacao/leis-decretos-e-codigos>. 



72 
 

III  -  ofensa  de  natureza  grave,  até  vinte  vezes  o  último salá-
rio  contratual  do ofendido; 
IV - ofensa  de  natureza  gravíssima,  até  cinquenta  vezes  o úl-
timo  salário contratual  do  ofendido. 

Os defensores dessa medida, dentre eles o relator do PL 6787/2016, 

Deputado Federal Rogério Marinho (PSDB-RN), que resultou na Lei 

13.467/201712,  alegam que havia a necessidade de se adotar critérios obje-

tivos para o deferimento do dano moral, buscando evitar-se o enriqueci-

mento sem causa. Outros doutrinadores e operadores do Direito vão em 

direção diametralmente oposta, contestando o dito tabelamento, pois como 

assevera Severo e Souto Maior (2018, p. 90): 

(...) o artigo 223-G é mais uma tentativa de amarrar o juiz. O parâme-
tro utilizado pelo legislador (a remuneração do trabalhador) deverá 
ser afastado, seja porque não se pode falar em tarifação do dano (algo 
sobre o qual já há, inclusive, manifestação expressa do STF), seja por-
que atrela dano que não tem natureza patrimonial à condição de re-
muneração do trabalhador, positivando uma discriminação negativa, 
que atrai a incidência da Constituição e da Lei 9.029/95. 

Na mesma linha de pensamento de Oliveira (p. 300) e Souto Maior, 

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, ajuizou a ADI 

6069, que foi apensada à ADI 5870, ajuizada pela Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, de relatoria do Ministro 

Gilmar Mendes, questionando a constitucionalidade do tabelamento dos da-

nos extrapatrimoniais, pois tais dispositivos legais violam os princípios da iso-

nomia, da independência funcional dos magistrados, da proteção do trabalho 

e da reparação integral, ferindo a dignidade da pessoa humana13. A título de 

danos morais ou extrapatrimoniais, a Vale noticia o pagamento de R$ 708,98 

milhões, em favor de 1.046 familiares de 173 trabalhadores falecidos. 

 

7. MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS SUGERIDAS 

 

No nosso sentir, Brumadinho foi um gigantesco acidente do trabalho 

e deve ser investigado como tal. Não se trata, somente, de mudar os locais 

de trabalho das pessoas para pontos seguros e achar que tal modificação seja 

suficiente para evitar novos acidentes. Há que se identificar e punir os res-

ponsáveis por esta tragédia, revisar toda a questão de licenciamento do setor 

 
12 Idem. 
13 <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403531>. 
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mineral no Brasil, revisar normas regulamentadoras para que incorporem 

conceitos preventivos em seu estado da arte e garantir fiscalização efetiva no 

setor. Também importante será repensar a maneira como muitas sociedades 

empresárias e indústrias no Brasil, de todos os setores, consideram os aspec-

tos de segurança do trabalho na condução de suas atividades. 

Para que tais medidas sugeridas sejam efetivas, faz-se necessário 

que haja um contingente razoável de Auditores Fiscais do Trabalho capaci-

tados, com os conhecimentos técnicos adequados, para promover constan-

tes fiscalizações, assim como há a necessidade de que o Ministério Público 

do Trabalho seja combativo, instaurando inquéritos civis que resultem em 

Termos de Ajustamento de Conduta ou na propositura das ações cabíveis. 

Além das medidas já apontadas, envolvendo todos os Poderes da Re-

pública e o Ministério Público, há a necessidade premente de se fomentar 

uma mudança cultural nos termos propostos no Decreto nº 9.571/2018.  

Os trabalhadores, os demais atores sociais e a população em geral 

precisam ser beneficiados com um processo educacional que lhes possibilite 

ter consciência dos riscos que correm quando as sociedades empresárias 

priorizam o lucro em detrimento do meio ambiente, da vida das pessoas e 

dos demais seres vivos. 

As organizações, por sua vez, visando sua longevidade no território 

nacional, assim como sua competitividade no cenário internacional podem 

e devem aproveitar-se do Decreto nº 9.571/2018 para elaboração dos seus 

Códigos de Conduta Ética, de modo a implantar medidas de compliance, de-

monstrando compromisso com o meio em que produzem e auferem seus re-

sultados, assim como com o Planeta Terra, pois dada a interligação que há 

entre os povos, já é tempo de entender-se que o mal praticado em terminado 

lugar, cedo ou tarde, repercutirá sobre todos, fazendo-se necessária a solida-

riedade entre os atores sociais, em prol da certeza de existência de um futuro 

em que seja garantida a sobrevivência e a dignidade para as futuras gerações. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Informações pouco transparentes por parte da Vale, relatórios com 

conteúdo e conclusões que levaram à prisão preventiva de seus emissores. 

Descumprimento de diversos requisitos regulamentares previstos no arca-

bouço legal brasileiro de segurança do trabalho aplicáveis à mineração. In-

felizmente, o resultado era previsível – acidente do trabalho com 270 

vítimas fatais. É muito difícil especular se o rompimento da barragem I de 

Brumadinho poderia ser evitado, ainda mais sem conhecer em detalhe as 

informações e os dados geotécnicos disponíveis; mas é possível crer que se 
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os requisitos identificados neste texto fossem cumpridos pela Vale e seus 

parceiros, os impactos seriam significativamente reduzidos. 

No que toca à recomposição dos danos, em que pese os acordos já 

firmados em juízo, temos para nós que não se atingiu a reparação integral, 

em face dos limites impostos para arbitramento da indenização por danos 

extrapatrimoniais pela Lei 13.467/2017, também conhecida como Reforma 

Trabalhista, e pelo fato de muitos familiares e dependentes ainda estarem à 

espera de medidas concretas por parte da Vale, em desonrosa afronta aos 

princípios constitucionais e aos direitos humanos, levando à precarização 

das relações de trabalho, pois como é sabido, o salário, que é a base de cál-

culo para arbitramento das indenizações extrapatrimoniais dos trabalhado-

res resgatados com vida e dependentes dos trabalhadores que tiveram suas 

vidas ceifadas resultam em indenizações de valores módicos, se comparados 

com o valor de mercado da Vale S/A, como resultado das práticas empresa-

riais predatórias, que ignoram a função social da propriedade, ferindo aos 

seres vivos e meio ambiente, e uma legislação que será objeto de análise pelo 

Supremo Tribunal Federal, tendo em vista as ADI’s ajuizadas e que, até o 

momento de encerramento deste trabalho, estão pendentes de decisão. 

Temos consciência de que muitas pontas ficaram soltas. O Direito do 

Trabalho passa por um momento de reconstrução no Brasil, assim como 

ocorreu em vários outros países.  

Em que pese essa particularidade, desejamos sinceramente que te-

nhamos contribuído para as reflexões e que, quando tivermos a oportuni-

dade de retomar as pontas soltas, que o Brasil tenha amadurecido e que 

tenha havido a manifestação da Suprema Corte, no sentido de proteger a 

Constituição Federal, determinando que sejam observados todos os seus 

princípios e dispositivos, assim como o respeito aos Tratados e Convenções 

Internacionais em que o Brasil é signatário.   
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APONTAMENTOS SOBRE OS DEVERES E 
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 

E SEU IMPACTO SOBRE OS ACIONISTAS 

TÂNIA BAHIA CARVALHO SIQUEIRA 
 

 

 
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar os deveres impostos aos administradores 
de sociedade anônima aberta, dentre eles o dever de considerar o bem público e a função 
social da empresa na formação da vontade da sociedade. O board é quem define os rumos 
dos negócios e a responsabilidade da companhia, mas não está afastada a possibilidade 
de virem pessoalmente a responder por prejuízos oriundos de atos irregulares de gestão 
ou de descumprimento dos deveres fiduciários decorrentes dos poderes da administra-
ção. Sob perspectiva ampla, analisa-se a necessária atuação dos administradores orien-
tada por padrões de comportamento que repercutem nos planos interno e externo da 
companhia, impactando interesses que extrapolam os denominados sociais. Nesse sen-
tido, advém a observância da função social da empresa nas decisões dos administradores, 
como pauta na formação da vontade da companhia. É na conformação dos interesses da 
companhia com os interesses dos acionistas que a função social se insere como elemento 
de sustentabilidade. Propõe este trabalho avaliar, com base nas informações da mídia, 
CPI´s e peças de processos judiciais envolvendo a Vale, como a política empresarial que 
prioriza a maximização de resultados financeiros em detrimento de investimentos com 
segurança pode conduzir à responsabilização também dos gestores que deixarem de 
ponderar, no cumprimento de suas atribuições, os interesses de todos aqueles que inte-
ragem com a companhia. A percepção dos investidores sobre os aspectos de responsabi-
lidade que permeiam o trágico episódio em Brumadinho, bem como sobre a adequação 
socioambiental da Vale, é assunto tratado na parte final deste trabalho.     
 
Palavras-chave: função social da empresa. Sustentabilidade. Responsabilidade dos ad-
ministradores. Deveres dos administradores de companhias abertas. Governança corpo-
rativa. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração do minério sempre esteve atrelada à ideia de prospe-

ridade e riqueza para a região que receberia as mineradoras, desde a mine-

ração do ouro no início do século XVIII. Uma vez instalada, gera empregos 
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diretos e indiretos, passando a ofertar postos de trabalho e matéria-prima 

para as indústrias que utilizam minerais e metais como insumo no seu pro-

cesso produtivo. Há um impacto social relevante, assim como um impacto 

econômico. Os territórios que abrigam as mineradoras se beneficiam dos in-

vestimentos destinados ao setor, inclusive em termos de infraestrutura: cri-

ação de núcleos urbanos, a abertura de estradas. A arrecadação de tributos 

é outro elemento de destaque nessa dinâmica, já que, não raras vezes, esta-

belece-se um elevado grau de dependência econômica dos Municípios em 

relação às mineradoras. 

Enfim, a mineração, seja de energia, de metais ferrosos, de rochas, 

de pedras preciosas, compreende um segmento que perpassa todos os seto-

res da economia: o primário (a pesquisa, a mineração); o secundário (a in-

dústria siderúrgica, metalúrgica, química); e o terciário (o mercado, o 

comércio). Exerce, sem dúvida, papel fundamental nos índices de cresci-

mento e desenvolvimento econômico e social do País. 

Aliás, até os dias atuais a balança comercial brasileira é afetada di-

retamente pelas exportações do minério de ferro, denotando sua relevância 

para a economia brasileira. A Vale nesse cenário, por exemplo, iniciou o ano 

de 2019 figurando como a segunda maior exportadora de minério de ferro 

do mundo. É uma gigante no mercado de valores mobiliários. 

O que não se pode perder de vista, no entanto, é o necessário equilí-

brio entre a incontestável relevância econômica e social do setor com a ex-

ploração sustentável dos minérios, particularmente no que diz respeito a 

prioridade da segurança na exploração da atividade econômica. Ou seja, a 

garantia do desenvolvimento nacional, como objetivo fundamental da Repú-

blica, há de dialogar com a garantia, também constitucional, de um meio am-

biente equilibrado, protegido contra o uso desmedido e predatório dos 

recursos naturais, em favor da própria manutenção da vida humana. Está na 

base das constituições democráticas a proteção dos direitos do homem e, se 

há direitos, há correlatos deveres de não violação pelos agentes econômicos, 

públicos e privados, e pelo Estado. 

Com isso pretendemos afirmar que, daqueles que desempenham ati-

vidades econômicas em cumprimento a consecução do desenvolvimento na-

cional, exige-se pleno comprometimento com a função social que emerge da 

empresa, o que extrapola o campo da acumulação de lucros para integrar o 

bem-estar coletivo. Daqui se extrai a responsabilidade pelos efeitos negati-

vos decorrentes do exercício da empresa e dos atos dos controladores e ad-

ministradores, centros de poder. A responsabilidade corporativa não 

encontra mais limites tão somente em discursos dos gestores, em normas 

internas de conduta e demais instrumentos de compliance, ou mesmo em 
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relatórios de gestão de riscos que, como ficou comprovado no caso concreto 

“tragédia em Brumadinho”, facilmente driblam a transparência. Aliás, evi-

denciou-se o descompasso entre a importância que se atribuiu ao risco fi-

nanceiro daquele outorgado ao risco operacional da atividade. Ou seja, o 

comprometimento empresarial com a sustentabilidade não pode ser valor 

meramente retórico. Sua inobservância gera a responsabilização do agente 

econômico e seus gestores, especialmente frente aos investidores, cuja deci-

são de investir é guiada pelas informações divulgadas pela empresa, atribui-

ção dos administradores das companhias abertas. Aliás, os administradores 

têm deveres legais a serem observados, como o dever de divulgar fato rele-

vante e o dever de exercer suas atribuições de acordo com o interesse social, 

considerando as exigências do bem público e da função social da empresa 

(CORDEIRO, 2007, p. 823).  

Considerando esse pano de fundo, o presente trabalho se desen-

volve em torno do regime de responsabilidade civil e administrativa dos ad-

ministradores (conselheiros de administração e diretores estatutários) de 

companhias abertas, como a Vale S.A. Nessa perspectiva, e em contraponto 

a tal realidade, também é levado em conta que a apuração de responsabili-

dades não pode levar ao definhamento da empresa, diante da existência de 

um interesse social a ser preservado. A influência exercida pelas empresas, 

seja no campo econômico como social, é inquestionável, mas esse impacto 

evidencia elementos positivos e também negativos. Há de se perseguir, por-

tanto, um ponto de equilíbrio que certamente não é resgatável apenas atra-

vés da substituição dos administradores, demandando mudança cultural 

profunda, inclusive no quesito governança. Importante, assim, investigar o 

efetivo papel do direito e das instituições na dinâmica relação entre as em-

presas, o meio ambiente e todas as pessoas impactadas pela atividade em-

presarial. Afinal, a noticiada falta de transparência na divulgação das 

informações, a assimetria entre o relatório de sustentabilidade e as práticas 

adotadas pela companhia, e a comprovação de riscos operacionais negligen-

ciados são suficientes para direcionar a responsabilização nas esferas civil e 

administrativa também aos administradores?  

E quanto aos shareholders? O trajeto percorrido ao longo do texto 

objetiva examinar também a percepção dos investidores sobre a sustentabi-

lidade e adequação socioambiental da empresa, como valor capaz ou não de 

influenciar sua decisão pelos ativos emitidos pela companhia. Ou seja, pro-

cura-se analisar a questão proposta no âmbito do mercado de capitais, já que 

os valores mobiliários emitidos pela companhia também impactam o meio 

ambiente e a coletividade, na medida em que os investidores financiam as 
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sociedades anônimas. Nessa linha, conclui-se pela tendência de novos olha-

res dos investidores sobre ativos que efetivamente estejam alinhados a 

questões ambientais e sociais.  

 

2. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E SUSTENTABILIDADE 

 

A sociedade contemporânea convive com um padrão de crescimento 

e desenvolvimento alocado no seu viés econômico, prioritariamente. Não há 

como negar que aos recursos naturais é destinado um tratamento utilita-

rista, em grau suficiente para, cada vez com mais intensidade, agravar a de-

gradação do meio ambiente com o consequente comprometimento do 

desenvolvimento humano. Não se pode deixar de encarar uma tragédia am-

biental, tal qual a ocorrida em Brumadinho, senão sob a perspectiva também 

de violação aos direitos humanos, não é mesmo?1   

Pois bem, logicamente que tais assertivas, de fácil constatação, con-

trariam a arquitetura da sustentabilidade baseada na aliança entre empresa, 

Estado e sociedade. Não por outra razão, quem estuda o tema entende a sus-

tentabilidade como princípio articulador da atuação do Estado e da socie-

dade. Ou seja, a sustentabilidade: 

[...] é que deve adjetivar, condicionar e infundir as suas características 
ao desenvolvimento, nunca o contrário. Não pode ser ardilosamente 
esvaziada pelo crescimento econômico descriterioso e agressivo. Por 
isso, prefere-se falar em sustentabilidade, em vez de desenvolvimento 
sustentável. Para acentuar que a Constituição que quer que ela pre-
pondere, determine, modele. De fato e de direito, a sustentabilidade é, 
em sentido forte, princípio fundamental que gera novas obrigações e 
determina, antes de mais nada, a salvaguarda do direito ao futuro. 
(FREITAS, 2011, p. 54) 

Aliás, de acordo com o relatório Brundtland, elaborado para a Co-

missão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, in-

titulado “Nosso Futuro Comum”, sustentabilidade é “um processo de 

mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investi-

 
1 Oportuno relembrar o relatório publicado, em 16.12.2015, pelo Grupo de Trabalho da ONU sobre Em-

presas e Direitos Humanos, recomendando atuação mais ativa das autoridades brasileiras frente a imputa-

ção e responsabilização dos agentes causadores de desastres ambientais como o ocorrido em Mariana/MG, 
considerando tratar-se o Estado do principal responsável pelo cumprimento dos direitos humanos das co-

munidades afetadas. O Estado Brasileiro chegou a ser denunciado à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em razão de desastres provocados por empresas mineradoras, sempre interessadas no aumento 
do volume de produção, mas não nos seus custos. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/ News 

Events/Pages/Displaynews.aspx?NewsID=16891&LangID=E>. Acesso em 10 jun. 2019. 
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mentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucio-

nal estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as 

aspirações e necessidades humanas”.2 O pano de fundo da sustentabilidade 

vem estampado pela função social da empresa, fonte geradora de riquezas não 

só econômica, mas também social e cultural, aspectos que impulsionaram a 

intervenção do Estado para ampliar a sua projeção sobre as relações públicas 

e privadas que a integra aos ambientes interno e externo, operacionalizando 

o seu diálogo com as realidades social, financeira, ambiental.  

Portanto, se por um lado a exploração dos recursos minerais repre-

senta importante fonte de riqueza responsável pelo crescimento econômico, 

por outro deixa, na prática, uma trilha de custos negativos ao ecossistema e ao 

entorno social, dissociando-se dos valores estruturais da sustentabilidade, isto 

é, do compromisso com a visão holística e integrada das 4 principais dimensões 

para o desenvolvimento sustentável apontadas pela Rede de Soluções para o 

Desenvolvimento Sustentável da ONU: crescimento econômico e fim da po-

breza, inclusão social, preservação do meio ambiente, boa governança.3 

As externalidades negativas decorrentes do processo produtivo mi-

nerário deveriam encontrar um ponto de equilíbrio nas externalidades posi-

tivas, mas não é isso que se constata quando a prioridade está voltada para o 

crescimento puramente econômico, cuja análise obedece a critérios quantita-

tivos de produção e rendimento. A tragédia de Brumadinho revelou relatórios 

corporativos de sustentabilidade manejados como instrumento meramente 

protocolar, pois, embora acentuados pelo discurso do alinhamento a grandes 

temas como Pessoas e Planeta, tendo por prioridade o “Zero Dano”4 em refe-

rência ao desastre de Mariana, trataram-se, de fato, de informações desvincu-

ladas de indicadores capazes de confirmar a efetiva adoção das melhores 

práticas. Os relatórios, como sempre, exibiam informações integralmente po-

sitivas, focadas em compromissos de governança impregnados de componen-

tes sociais e ambientais. No entanto, o que se tem é um pacto unilateral 

desprovido de qualquer vinculação com ações concretas de sustentabilidade. 

Enfim, para desgosto dos investidores, e dos demais stakeholders, ficou evi-

denciado o largo distanciamento entre o discurso e a prática. 

Consequentemente, e a despeito do poder econômico que a Vale cer-

tamente tem para reagir, suas ações deixaram de integrar o Índice de Sus-

tentabilidade Empresarial (ISE) da B3, em fevereiro de 2019. Aliás, após o 

 
2 Disponível em <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. Acesso em: 10.06.2019. 
3 Disponível em <http://unsdsn.org/news/2013/06/06/an-action-agenda-for-sustainable-development-net 

works-issues-report>. Acesso em: 11 jun. 2019 
4 Disponível em <http://www.vale.com/Style%20Library/RelatorioSustentabilidade17/PT/VALE_Relato 

rioSustentabilidade_2017.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2019  
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rompimento da barragem em Mariana em 2015, a Vale deixou de fazer parte 

do índice de sustentabilidade indexado à B3, retornando em janeiro de 2019. 

Oportuno lembrar que o ISE, conforme informativo institucional,  

é uma ferramenta para análise comparativa da performance das em-
presas listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, 
baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social 
e governança corporativa. Também amplia o entendimento sobre em-
presas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenci-
ando-os em termos de qualidade, nível de compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de 
contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas 
dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças cli-
máticas.5 

O que se percebe é que a Vale tem estruturada área de gestão de ris-

cos e programa de compliance, fundamentais para governança corporativa. 

A vulnerabilidade, à primeira vista, está na comunicação e no efetivo com-

prometimento dos gestores com as práticas.  

A sustentabilidade, frise-se, não é tema de discursos ideológicos, 

abstratos. Sua dimensão é operacional e sua lógica está no real equilíbrio 

entre a economia, o desenvolvimento, o ser humano e o meio ambiente do 

que ele faz uso, explora. A correlação entre esses fatores é fundamental para 

a própria preservação da empresa, se formos nos deter na análise da susten-

tabilidade sob a perspectiva da atuação empresarial. O comprometimento 

dos recursos naturais necessários à produção implicará extinção da própria 

atividade com as nefastas consequências daí advindas para a coletividade, 

como a eliminação de postos de trabalho, a perda para o Estado de uma fonte 

geradora de tributos, o aumento da pobreza e desigualdades sociais, etc.  

Enfim, o exercício da atividade econômica encontra limites na pro-

teção de direitos trabalhistas, na preservação do meio ambiente, na tutela 

dos consumidores, no desenvolvimento dos objetivos da sustentabilidade, 

na conexão e equilíbrio entre o individual e o social, em resumo: no respeito 

aos significados da dignidade humana.  

Há interesses internos e externos à empresa que exigem alinha-

mento, inclusive com preponderância dos interesses externos sobre os in-

ternos. Como bem define balizada doutrina 

 
5 Disponível em <http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-sustentabilidade/ 

indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm>. Acesso em: 12 jun. 2019. 
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O direito ao lucro ou à expansão da empresa não é garantido contra 
os interesses da comunidade local, regional e nacional em que ela se 
insere; interesses esses não só de ordem econômica [...] como também 
de ordem social em sentido amplo (proteção ao meio ambiente, dos 
interesses dos consumidores, ou do patrimônio cultural). No seio da 
empresa, a harmonia entre os diferentes interesses supõe, primeira-
mente, o respeito às normas-objetivo inscritas na Constituição, como 
a busca da justiça social e a valorização do trabalho, condição da dig-
nidade humana. (COMPARATO, p. 317) 

E isso porque, inegavelmente, o real alcance da sustentabilidade su-

pera o particular discurso econômico, ambiental ou político, espraiando-se 

sobre todos os setores sociais envolvidos, enquanto manifestação dos prin-

cípios fundamentais constitucionais, promotora do diálogo entre a livre ini-

ciativa e o respeito à dignidade   humana.  

Aliás, tanto o caminho é este que recentemente CEOs membros da 

Business Roundtable (BRT) assumiram publicamente compromissos com um 

futuro sustentável a ser alcançado através de atos de gestão focados no su-

cesso dos negócios a longo prazo. Para tanto, entendem devam ser supera-

das decisões que visem meramente a maximização de lucros. A estratégia 

passa pelo alinhamento dos interesses do acionistas com os interesses das 

comunidades, dos trabalhadores, dos clientes, dos fornecedores.6 

 

3. A RESPONSABILIDADE DA VALE E DOS SEUS ADMINISTRADORES  

 

A responsabilidade penal, civil e administrativa da Vale S.A. pelos 

danos decorrentes da ruptura de barragens integrantes do complexo mine-

rário Paraopebas – Mina Córrego do Feijão - vem afirmada pela Lei nº 

6.981/81 e pela Constituição Federal, extraindo-se do § 3º do art. 225 que 

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” O regime 

de responsabilidade civil é objetivo e está expresso no § 1º do art. 14 da Lei 

6.981/81, valendo lembrar que a responsabilidade civil pelos danos causa-

dos ao meio ambiente gera solidariedade entre os agentes que tenham con-

tribuído com a sua ocorrência, ainda que indiretamente. 

Não é objetivo deste trabalho detalhar notas sobre a responsabili-

dade penal, civil e administrativa da pessoa jurídica, até mesmo porque o 

 
6 Disponível em: <https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-

corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans>. Acesso em: 06 set. 2019. 
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mero exercício da atividade econômica de mineração implica risco. Os pro-

cessos de extração e de purificação do minério já são per se agressivos e, di-

ante de danos causados ao meio ambiente e a terceiros, geram o dever 

objetivo de reparação. A legislação proporciona visão integrada dos tipos 

penais, das infrações administrativas e civis aplicáveis ao evento trágico, e a 

atribuição de responsabilidade vem reforçada, no caso em questão, pela ine-

ficiência – ou descaso – na gestão de riscos operacionais, afinal o planeja-

mento, operação e manutenção das barragens de rejeitos gerados do 

exercício da atividade por uma das maiores mineradoras do planeta era - ou 

deveria ser – tema da mais alta relevância, inclusive no que se refere a alo-

cação de recursos. As notícias que foram divulgadas após a tragédia em Bru-

madinho apontam a ciência da Vale acerca de problemas estruturais na 

barragem e mal funcionamento de equipamentos fundamentais à segurança, 

situação detectada por estudos técnicos que foram desconsiderados pela mi-

neradora.7 

Além de inconsistências no processo de licenciamento, apontado 

pelo Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas 

(FONASC-CBH), as informações publicadas em revista seguem afirmando o 

conhecimento da Vale quanto aos riscos de ruptura da barragem e falta de 

segurança, associado a decisão de redução nos investimentos em manuten-

ção, contrapondo-se ao atingimento de metas de ordem econômico-finan-

ceiras, alinhadas ao pagamento de dividendos. A geração de caixa da Vale 

vinha em ascendência e os investidores bastante satisfeitos com seus inves-

timentos (GODOY et al., 2019, p.23) 

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga as 

causas do colapso da barragem em Brumadinho, instalada em 12.03.2019, e 

que tem trabalhado com informações compartilhadas pela força-tarefa inte-

grada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais e 

as Polícias Federal e Civil, também teve o reporte, em depoimentos, sobre a 

ciência da Vale quanto ao grau de risco de rompimento da barragem8. Na 

mesma linha, a CPI na Câmara dos Deputados instalada em abril de 2019 

com o objetivo de investigar as causas do rompimento da barragem de mi-

neração Mina Córrego do Feijão e apurar as responsabilidades pelo sinistro. 

 
7 Notícia divulgada em 01.02.2019. Disponível em <https://www.istoedinheiro.com.br/a-vale-se-cobre-

de-lama>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
8 No dia 02.07.2019 foi aprovado o relatório final da CPI com pedido de indiciamento de 14 pessoas, 
dentre elas vários executivos da Vale que, segundo aponta o documento, estavam cientes dos riscos de 

rompimento da barragem e negligenciaram a adoção de medidas necessárias de segurança. As conclusões 

constantes no relatório, que sugere a prática de crimes ambientais, homicídio e lesão corporal, foram en-
caminhadas à Polícia Federal, à Polícia Civil de Minas Gerais, ao Ministério Público da União, ao Minis-

tério Público de Minas Gerais, aos Ministérios das Minas e Energia e do Meio Ambiente. 
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Os trabalhos da CPI estão orientados para diligências, oitiva de especialistas, 

de representantes de organizações técnicas, da comunidade e de todos aque-

les que possam colaborar com informações, além de debates em audiências 

públicas. Também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi criada uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito que vem coletando uma série de docu-

mentos e informações com vistas a identificar os responsáveis pela tragédia 

e apontar as medidas capazes de reparar os danos ao meio ambiente e às 

outras vítimas. 

Merece ainda destaque os processos administrativos em tramitação 

na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sendo um deles voltado para apu-

ração da comunicação da companhia sobre os desdobramentos da tragédia 

e responsabilidade dos administradores pelo rompimento da barragem.  

Há, portanto, uma rede de investigações em andamento e, nesse viés, 

por quaisquer dos ângulos que se lance o olhar parece incontestável a res-

ponsabilidade nas esferas administrativa, civil e penal da Vale S.A. pelos da-

nos provocados ao meio ambiente, aos trabalhadores e à toda comunidade 

atingida pela catástrofe. A propósito, a Constituição Federal impõe a respon-

sabilidade daquele que explora recursos minerais de “recuperar o meio am-

biente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão púbico 

competente, na forma da lei.” (art. 225, § 2º).  

Relembre-se que de imediato a Vale respondeu à tragédia apresen-
tando para as autoridades um plano de descomissionamento de todas as 
barragens construídas a montante, medida que impacta na guidance de pro-
dução para 2019, mas que, como é notório, facilmente se compensa pelo au-
mento de produção em outros complexos minerários. Esta constatação, 
contudo, sequer mitiga as indigestas consequências ainda porvir para a Vale, 
sejam provenientes dos bloqueios de contas e as prováveis indenizações e 
multas, sejam as decorrentes do abalo na sua reputação em nível global. 

Na toada do movimento de respostas à tragédia veio o afastamento 
do CEO no início de março de 2019, embora por recomendação de autorida-
des que investigam a responsabilidade também dos executivos da Vale. De-
pois, o anúncio da renovação dos administradores, sendo que na primeira 
assembleia geral ordinária e extraordinária dos acionistas, realizada após a 
tragédia, houve eleição dos membros do Conselho de Administração que 
passou a ser composto por 13 membros e respectivos suplentes, com prazo 
de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2021. No en-
tanto, segundo informações divulgadas pela mídia, os controladores conse-
guiram manter sete nomes dos que já compunham o colegiado, significando 
dizer que mais da metade do Conselho se mantém inalterada. 9  

 
9 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/em-meio-a-protestos-controladores-

da-vale-aprovam-contas-de-2018>. Acesso em: 13.06.2019 
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De qualquer forma, o desacerto e falha na gestão de riscos é questão 

indene de dúvidas e está dentre as responsabilidades atribuíveis ao polui-

dor, à Vale, no caso. Mas e quanto aos administradores? Se os efetivos riscos 

de rompimento estavam sob o seu radar, tinham eles o dever de intervir 

para evitar o trágico evento? Se cientes das falhas na segurança das opera-

ções nas minas integrantes do Complexo do Feijão, assumiram os adminis-

tradores o risco de catástrofes humanas e ambientais em prol da 

maximização de lucros? Teriam sido ocultados, deliberadamente, dos inves-

tidores dados conhecidos pela empresa sobre os riscos estruturais do em-

preendimento? Se a tragédia era previsível, quem tinha o dever de 

determinar medidas capazes de evitar a ocorrência dos danos: os adminis-

tradores da Vale, os técnicos, os órgãos públicos encarregados de fiscalizar 

o setor? O assunto vem sendo amplamente debatido no âmbito das investi-

gações administrativas e ainda o será também na esfera judicial, inclusive 

nos Estados Unidos por conta de ação coletiva ajuizada por acionistas. 

 

3.1 Pressupostos para imputação de responsabilidade civil aos admi-

nistradores 

 

Os administradores (= conselheiros de administração e diretores), 

como órgãos da companhia, exteriorizam a vontade da pessoa jurídica e, as-

sim, como regra, não respondem pessoalmente pelos atos regulares de ges-

tão, isto é, não são responsáveis por obrigações que decorram de atos 

regulares de gestão10, sendo que eventuais prejuízos resultantes destes atos 

são tratados como risco do negócio. No entanto, respondem civilmente pe-

rante a sociedade empresária pelos prejuízos que a ela causarem quando 

agirem com dolo ou culpa no exercícios de suas atribuições ou com violação 

da lei ou estatuto. O texto do art. 158 da Lei nº 6.404/76 estipula que 

O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações 
que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de 
gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, 
quando proceder:  
I- dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;  
II – com violação da lei ou do estatuto. 

Pois bem, a primeira hipótese de responsabilização pessoal do ad-

ministrador pelo regime da lei societária, decorre dos prejuízos causados 

 
10 Entende-se por atos regulares de gestão aqueles praticados de acordo com as atribuições do administra-
dor considerando as disposições da lei e do estatuto, e, consequentemente, respeitados o objeto e os inte-

resses sociais. 
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pela sua conduta, comissiva ou omissiva, dentro de suas atribuições e pode-

res, mas tendo procedido com culpa ou dolo. A segunda hipótese diz respeito 

a prejuízos causados por atuação do administrador em violação da lei ou do 

estatuto, o que implica dizer que a conduta está fora das respectivas atribui-

ções e poderes.11 

Evidentemente que os atos dos administradores podem gerar danos 

não só à sociedade, mas também aos acionistas e a terceiros. Não é incomum 

que atos lesivos à sociedade acabem refletindo prejuízo aos acionistas. Em 

julgamento envolvendo a legitimidade de acionistas minoritários para pro-

por ação contra administradores de sociedade anônima, o Superior Tribunal 

de Justiça reconheceu que  

Os atos do administrador podem causar prejuízos à companhia, ao 
acionista e a terceiros. Nada impede que tais prejuízos coexistam. Por 
isso, nem sempre é clara a diferença entre prejuízos sociais, cujo res-
sarcimento é buscado pela ação social, e danos sofridos por acionistas 
determinados, cuja reparação advém por meio da ação individual. 
Com efeito, o prejuízo da sociedade quase sempre se reflete na perda 
de valor econômico das ações da companhia, bem como na diminuição 
dos lucros.12 

Por oportuno, registre-se que a responsabilização civil do adminis-

trador perante os acionistas exige que eles tenham sido diretamente atingi-

dos em seu patrimônio pelo ato do administrador, ou seja, os danos devem 

ser diretos como, por exemplo, a falta de informações capazes de influenciar 

a cotação das ações. E mais, tratando-se de responsabilidade aquiliana, ca-

berá ao acionista lesado provar (i) a ação ou omissão culposa ou dolosa do 

administrador; (ii) o efetivo prejuízo material experimentado; (iii) o nexo de 

causalidade entre o ato antijurídico e o dano.  

No que se refere aos atos praticados pelos administradores contrá-

rios aos preceitos legais e estatutários (inciso II, art. 158, LSA), a lesão à so-

ciedade é presumida e o prejuízo não terá necessariamente uma medida no 

plano material, significando dizer que poderá ou não gerar prejuízos patri-

moniais. Conforme bem explica a melhor doutrina, “o fato de não se ter ma-

terializado o prejuízo, não descaracteriza a lesão nem elimina a 

responsabilidade do administrador. O administrador, na hipótese, acarretou 

 
11 Importante deixar claro que “os atos praticados com excesso de poder ou desvio estatutário não guardam 

relação com a problemática da eficiência da gestão, mas sim com o alcance do poder de representação e, 
por consequência, com os limites e possibilidades de submissão da pessoa jurídica –externa e interna-

mente.” STJ, REsp 1349233/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 06.11.2014. Dis-

ponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 03.07.2019 
12 STJ, REsp 1.014.496/SC, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 04.03.2008. Disponível 

em <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 03.07.2019 
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dano jurídico à companhia, dano esse que o torna responsável." 

(CARVALHOSA, 2009, p. 360). Todavia, ainda que não haja danos materiais 

ou morais causados à sociedade, os atos ilícitos poderão gerar responsabili-

dade do administrador nas esferas penal ou administrativa. O ônus da prova, 

no caso, é do administrador. 

O administrador está sujeito, logicamente, ao cumprimento de deve-

res previstos na lei e aqueles impostos pelo estatuto, incluindo-se as deci-

sões dos órgãos de fiscalização e da assembleia geral, evidentemente. Ao 

tratar dos deveres exigidos dos administradores, a Lei nº 6.404/76 aponta 

o dever de diligência nos seguintes termos: “O administrador da companhia 

deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo 

homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus pró-

prios negócios.” (art. 153). O legislador não especifica o que seria a diligência 

necessária na execução das funções, deixando a interpretação a cargo de 

eventuais decisões judiciais, merecendo a ressalva de que o dever de dili-

gência é uma obrigação de meio e não de resultado (CAMPINHO, 2017, 

p.317), orientado pelo business judgment rule.13 

A doutrina também aponta o dever de o administrador exercer suas 

atribuições no interesse da companhia, “fazendo sempre prevalecer o inte-

resse social sobre o interesse individual de qualquer indivíduo ou grupo”, 

com a relevante observação de que, para alcançar os fins sociais, o adminis-

trador não pode negligenciar as “exigências do bem comum e da função so-

cial da empresa” (Ibid., p. 319). O legislador chega a descrever condutas 

específicas do administrador que configuram violação ao dever de agir se-

gundo a finalidade das atribuições, como praticar atos de liberalidade à 

custa da companhia (art. 154, § 2º, a); tomar por empréstimos recursos ou 

bens da companhia, ou usar, em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, 

serviços e créditos sem prévia autorização da assembleia geral ou do conse-

lho de administração (art. 154, § 2º, alínea b); receber de terceiros qualquer 

modalidade de vantagem pessoal em razão do exercício do cargo, sem auto-

rização estatutária ou da assembleia (art. 154, § 2º, alínea c). 

Do administrador também é exigida a lealdade, dever que decorre 

do art. 155 da Lei das Sociedades por Ações, que lista condutas proibidas, 

 
13 Teoria desenvolvida nos Estados Unidos a partir das decisões judiciais que analisavam padrões e limites 

de comportamento dos administradores. Segundo a teoria, para a verificação quanto ao cumprimento ou 

não do dever de diligência, deve-se lançar os olhos sobre o processo da tomada de decisão e não sobre o 
seu mérito. Terão cumprido o dever de diligência os administradores que tomaram sua decisão de maneira 

independente, desinteressada, de boa-fé, bem informada sobre o negócio. Neste caso, não poderá ser atri-

buída ao administrador a responsabilidade por eventual insucesso do negócio, até mesmo porque o ambi-
ente empresarial é de risco. A decisão do administrador, portanto, que age com boa-fé e diligência, não é 

revisada pelo Judiciário. 
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como (i) o aproveitamento de oportunidades negociais a que teve acesso em 

função do cargo, em benefício próprio ou de outrem; (ii) negligenciar no 

exercício ou na proteção de direitos da sociedade; (iii) deixar de aproveitar 

oportunidade negocial, em nome da companhia, com o objetivo de obter 

vantagem para si ou para outra pessoa; (iv) não guardar a reserva que deve 

ser feita sobre os negócios da companhia; (v) comprar, para revende com 

lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia. Ou seja, é leal o ad-

ministrador que age sempre no melhor interesse da companhia.  

Em termos de deveres fiduciários, também se destaca o de informar 

(art. 157, LSA), cujo cumprimento atende aos interesses dos acionistas e do 

mercado. Para os acionistas as informações acerca dos negócios da socie-

dade são fundamentais para a tomada de decisão sobre investir ou não na 

companhia. O dever de informar traduz o princípio do full disclosure que 

“consiste na transparência das informações com vistas a capacitar investi-

dores a procederem a uma avaliação da qualidade dos papéis de emissão da 

companhia e, assim, de forma consciente, ordenarem os seus investimen-

tos.” (Ibid., p. 325) 

O descumprimento dos deveres que a lei prevê para os administra-

dores pode gerar danos à companhia, aos acionistas e a terceiros (por exem-

plo, a parceiros comerciais da companhia, trabalhadores, a comunidade que 

interagir com a companhia), conforme já comentado acima, e o regime da 

responsabilização na esfera civil é subjetivo, ou seja, o elemento volitivo do 

agente é essencial para a configuração da responsabilidade civil, aspecto 

também já abordado.  

Caberá à assembleia geral apurar a responsabilidade do administra-

dor, quando prejudicada a companhia, tratando-se do órgão competente 

para definir se houve ou não violação de algum dever legal (COELHO, 2017, 

p. 259), para fins de deliberação quanto a ação de responsabilidade. Quanto 

a legitimação para promover a ação e as hipóteses de ação social uti universi 

(art. 159, caput), ação social uti singuli (art. 159, §§ 3º e 4º) ou ação indivi-

dual (art. 159, § 7º), é assunto sobre o qual não aprofundaremos específica 

análise. Na esteira do que já exposto, o acionista, ou terceiro, que tenha ex-

perimentado, diretamente no seu patrimônio, danos decorrentes de atos ir-

regulares de gestão ou do descumprimento de deveres legais pelo 

administrador, poderá buscar a reparação do seu prejuízo mediante ação in-

dividual14 observado o prazo prescricional de 3 anos, na forma do art. 287, 

II, b, da Lei nº 6.404/76. 

 
14 O assunto foi recentemente abordado pela 1ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, no 

julgamento da apelação n. 1052131-96.2018.8.26.0100, que reconheceu a ilegitimidade do acionista para 
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Por fim, não é demasiado explicitar que há casos de responsabili-

dade solidária entre os administradores (§§ 1º a 5º do art. 158, LSA), dada a 

natureza colegiada das deliberações. Embora a regra seja responsabilizar o 

administrador por ato culpável individual, responderá solidariamente 

aquele que for conivente com os atos ilícitos, aquele que se omitir, deixando 

de agir para impedir a sua prática (BARRETO FILHO, 1981, p. 13) 

Vê-se que, para o sistema de responsabilidade civil, a casuística é de-

cisiva, inclusive porque ainda há a incidência das causas excludentes de res-

ponsabilidade, não só a prevista na lei das sociedades por ações (art. 159, § 

6º), como aquelas previstas no Código Civil: excludentes de ilicitude (art. 

188) e excludentes do nexo de causalidade (culpa exclusiva da vítima, fato 

de terceiro, caso fortuito e força maior). 

Pois bem, a partir dessas colocações de caráter geral, emergem al-

gumas questões importantes relacionadas aos administradores da Vale. Ve-

jamos: e se estavam cientes dos riscos anunciados nos relatórios e se 

omitiram, deixando de cumprir com o dever de evitar o resultado danoso? 

Haverá, no caso, responsabilidade civil pessoal? Eventual omissão e gestão 

disfuncional, capaz de pôr em risco os investimentos dos acionistas, atrairia 

a responsabilidade civil pessoal? Os administradores detinham informações 

(= as chamadas “bandeiras vermelhas”) que sinalizavam riscos e irregulari-

dades, e mantiveram-se mesmo assim focados unicamente na geração de lu-

cros, causando prejuízos à companhia, acionistas ou terceiros?  

A resposta exige prévia investigação e repercute não só na esfera ci-

vil como também criminal. Não se pode jamais perder de vista que agir com 

transparência, divulgando aos acionistas as informações que impactam nos 

seus investimentos, compreende dever dos administradores. A Vale tem 

cerca de 250 mil acionistas brasileiros e estrangeiros, dentre eles fundos de 

pensão como Previ, Petros, Funcef e Bradespar, que investem nas suas ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), de Nova York (Nyse), de 

Paris e de Madri.15  

Para contribuir com essa reflexão, aduza-se que administrar uma so-

ciedade empresária significa praticar atos que conduzam ao cumprimento 

do fim social, ao atendimento dos interesses societários, o que envolve ne-

cessariamente “satisfazer as exigências do bem público e da função social da 

empresa” (art. 154 da Lei nº 6.404/76). A discricionariedade na regular ges-

tão dos negócios encontra limites no atendimento ao interesse social e à fun-

ção social da empresa. Ou seja, os atos praticados pelos administradores - 

 
pleitear reparação pela desvalorização das ações adquiridas da companhia, em decorrência da deflagração 
da operação lava-jato e de fraudes demonstradas na gestão. 
15 Disponível em <http://www.vale.com/brasil/PT/investors/company>. Acesso em: 04 jul. 2019 
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sejam comissivos ou omissivos - impactam interesses externos à empresa. 

Renomada doutrina bem explica que  

O lucro é, por si só, insuficiente para aferir a diligência. Além disso, em 
segundo lugar, da caracterização do dever de diligência como obriga-
ção de meio, segue-se que a consecução de lucros no exercício não sig-
nifica que o administrador pautou-se em conformidade com o padrão 
de conduta legal. Os lucros podem, por exemplo, ser frutos de ilícitos. 
Ou a assunção de riscos desmedidos e de operações estranhas ao ob-
jeto social. Ou simplesmente não corresponder a lucros mais expres-
sivos que a companhia poderia ter desfrutado sob a direção de 
administrador diligente. Portanto, a simples obtenção de lucros não 
abona a gestão social nem isenta o administrador a responder por 
seus atos. (ADAMEK, 2009, p. 133) 

Importante, ainda, destacar que a estrutura legal que governa as so-

ciedades anônimas, estende os deveres e normas acerca da responsabili-

dade dos administradores “aos membros de quaisquer órgãos, criados pelo 

estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administrado-

res.” (art. 160 da Lei nº 6.404/76). Logo, a análise de eventual descumpri-

mento dos deveres fiduciários tem incidência subjetiva que vai além dos 

conselheiros de administração e diretores estatutários da Vale. Todavia, no 

que diz respeito a imputação de responsabilidade civil aos administradores, 

a questão tem seu ponto nuclear na instrução probatória quanto, inclusive, 

ao elemento volitivo (dolo ou culpa), dispensando-se comentários sobre a 

natural dificuldade na produção de provas neste sentido. 

 

3.2 Responsabilidade administrativa dos administradores 

 

O órgão competente para fiscalizar e punir condutas que violem as 

normas regulatórias e legais do mercado de valores mobiliários é a CVM que 

pode agir, inclusive, ex officio. De acordo com a Lei nº 6.385/76 cabe à CVM 

impor penalidades aos infratores das normas da referida lei, assim como da 

Lei nº 6.404/76, com foco na proteção dos investidores do mercado de capi-

tais que podem, através de denúncias ou reclamações, provocar a análise do 

corpo técnico da CVM quanto a condutas dos administradores de compa-

nhias abertas.  

Sobre o assunto, duas observações merecem destaque: (i) as san-
ções administrativas que venham a ser impostas aos administradores não 
objetivam a reparação de prejuízos que os investidores tenham suportado. 
A função da responsabilização é a de garantir confiança no bom funciona-
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mento e desenvolvimento do mercado de capitais, que é o objeto a ser tute-
lado; (ii) no âmbito da responsabilidade administrativa deverá restar evi-
denciada a culpa própria de cada administrador que componha o organismo 
colegiado ou o coletivo (GUERREIRO, 1981, pp. 66-67), isto é, não se admite 
responsabilidade solidária por presunção de culpa. Temos, portanto, que a 
responsabilidade administrativa pressupõe a comprovação de culpa ou dolo 
de cada sujeito sobre o qual incida a investigação disciplinar. 

Considerado esse contexto, registre-se, ainda, que a análise pragmá-
tica pelo órgão regulador se volta aos padrões legais de conduta exigíveis de 
cada um dos administradores, como o cumprimento do dever de diligência, 
que pode ser decomposto em vários outros deveres, dentre eles o de infor-
mar e o de vigilância, que consiste em acompanhar a gestão social.16 

A CVM exige que as companhias de capital aberto informem ao mer-
cado fatos que possam influir na decisão dos investidores de negociar suas 
ações, uma vez cientes de fatos que possam afetar a real saúde financeira da 
empresa. Nesse sentido a Instrução CVM 358/02 dispõe sobre a divulgação 
e o uso de informações sobre ato ou fato relevante das companhias abertas 
que possam influenciar na negociação de valores mobiliários. Pois bem, es-
pecificamente quanto ao evento ocorrido em Brumadinho, certamente a 
CVM transporá o fluxo e conteúdo de informações repassadas aos adminis-
tradores para apuração de eventual negligência na sua divulgação, levando 
em conta, inclusive, o aspecto técnico do tema. A questão ganha relevo 
quando considerados os expressivos riscos socioambientais inerentes ao 
segmento de negócios da companhia. 

Sob tal premissa, tendo em vista os efeitos patrimoniais na compa-
nhia provenientes da tragédia, o risco concreto de rompimento da barragem 
era informação relevante a ser divulgada pela companhia (full disclosure). 
Há decisão da CVM no sentido de que mesmo fatos normais, que digam res-
peito à rotina das companhias, podem configurar fatos relevantes, a depen-
der das circunstâncias.17   Ademais, se confirmada pelas investigações que 
os administradores estavam cientes dos riscos, ainda que não vinculados aos 
pareceres técnicos não poderiam ignorá-los sem justificativa razoável, sob 
pena de descumprimento do dever de diligência. Aliás, a omissão pelos ad-
ministradores poderia configurar violação ao dever de lealdade perante a 
companhia, caso confirmado terem os executivos adiado providências (in-
terdição da barragem, correção dos sinais de um processo de pré-ruptura 
apontados nos relatórios, por exemplo) para não comprometer o incre-

 
16 V. Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/8914. Disponível em: < http://www.cvm.gov. 

br>. Acessado em: 20 jul. 2019. 
17 V. Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/4776. Disponível em: <http://www.cvm.gov. 

br>. Acessado em: 20 jul. 2019. 
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mento nos resultados financeiros da companhia, isto é, nos ganhos de pro-
dutividade que guardavam relação com os seus bônus, privilegiando, assim, 
seus próprios interesses. 

Enfim, há várias circunstâncias que compõem as investigações co-
mandadas pelas autoridades competentes, mas, apesar do discurso de con-
formidade divulgado amplamente pela Vale, parece inegável terem sido 
ignorados problemas de segurança. Ou seja, as informações que vêm sendo 
expostas apontam para uma política empresarial alinhada com a redução de 
“custos”, priorizando ganhos de produtividade e, consequentemente, divi-
dendos e bônus mais polpudos.  

 

4. A RELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE E O 

COMPORTAMENTO DOS INVESTIDORES 

 

4.1 Indicadores EGS e o impacto na escolha do investimento 

 

Os aspectos ambientais, sociais e de governança de uma companhia 

influenciam os investidores?18 Na escolha dos ativos para aplicar seus recur-

sos, os investidores usam os dados socioambientais e de governança corpo-

rativa – ESG - divulgados pelas empresas, na sua decisão?  

Uma pesquisa realizada em 2016 com analistas de investimentos 
globais apontou que as informações de ESG são levadas em conta e impac-
tam no desempenho do investimento. Aponta a pesquisa que, para 63% dos 
entrevistados, há um crescimento exponencial do interesse dos investidores 
em dados ESG, isto é, a maior parte dos investidores estabelecem essa rela-
ção ao optarem pelos ativos. Somente 33% disse tratar-se de responsabili-
dade ética e relatou a falta de padronização das informações ESG como um 
entrave para o investidor, além do custo que a coleta e análise dos dados 
implica para a empresa (PATEL, 2018). Soma-se a isso a ineficiente divulga-
ção dos fatores ESG aos investidores que, aduza-se, deveriam ser ouvidos 
pelas empresas quanto às suas expectativas em torno das práticas socioam-
bientais, já que tais informações influenciam na percepção de risco o que, 
consequentemente, impacta o mercado. 

A B3 já declarou a importância dos fatores EGS no desenvolvimento 
do mercado de capitais, tendo constatado que, comparativamente ao Ibo-
vespa (principal índice da B3), o Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) tem performance superior e oferece menor volatilidade.19 

 
18 Há doutrina que distingue investidor e especulador, segundo interesses de longo ou curto prazo. O es-
peculador seria o agente que busca otimizar ganhos imediatos (GRAHAM, 2007, p. 37). No contexto desse 

trabalho, o termo investidor é empregado no seu sentido lato, isto é, toda pessoa que aplica recursos no 

mercado de capitais. 
19 Disponível em <http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/investimentos-responsaveis.htm>. Acesso em: 29 

jun. 2019 
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Não resta dúvida quanto a importância do investimento sustentável 
na criação de valor para as empresas, pois os investidores têm uma visão 
cada vez mais aguda sobre as questões ambientais, sociais e de governança 
(ESG). Embora o retorno financeiro do investimento seja um fator relevante 
na tomada de decisão, é crescente o movimento pela prévia análise dos da-
dos ESG, em especial pelos grandes investidores institucionais globais. Da-
dos do CFA Institute, uma associação que representa profissionais de gestão 
de investimentos, revelam a crescente importância da análise ESG no pro-
cesso de decisão de investidores institucionais europeus e norte-americanos 
ao escolher ativos.20 

Não só por questões éticas, mas também por motivos financeiros, os 
investidores tendem, cada vez mais, a dar importância aos padrões ESG em 
resposta aos seus interesses por estabilidade econômica e, consequente-
mente, retornos financeiros de longo prazo. Isso sem falar na liquidez dos ati-
vos engajados com os fatores ESG, aspecto que acaba sendo levado em conta 
pelo investidor no momento de definir em quais ativos aplicará seus recursos, 
principalmente investidores institucionais que também enxergam esses ati-
vos sob o viés da mitigação de riscos. Assim, possível concluir que os preceitos 
da sustentabilidade compõem o mundo dos negócios, exercendo influência so-
bre a reputação organizacional e a confiança dos investidores.  

A questão é: os investidores preocupados com sustentabilidade po-
dem confiar nos relatórios apresentados pelas companhias? No trágico caso 
“Brumadinho” os dados aqui comentados nos remetem à assimetria entre o 
discurso e a prática. 

 

4.2 O comportamento dos investidores frente a tragédia em Brumadinho 

 

No primeiro pregão após a ruptura da barragem as ações da Vale sofre-

ram uma queda de 24,5%, com perda de mercado próximo a R$ 70 bilhões, mas 

recuperado na sequência. No dia 30.01.2019 os papéis da Vale já tiveram uma 

variação positiva de 9,03% e vêm se mantendo dentro das oscilações, mas ne-

nhuma com a expressão daquela experimentada em 28.01.2019.21 Oportuno 

lembrar neste cenário que ações da Vale impactam no Ibovespa.  

Com efeito, no início de abril foi publicada notícia sobre a venda, pela 

Union Investment, terceira maior administradora de investimentos da Ale-

manha, de todas as ações e títulos que detinha da Vale, em razão de conflito 

entre o impacto da catástrofe provocada pela Vale e política de governança 

 
20 Disponível em <https://www.cfainstitute.org/en/research/survey-reports/evolving-future-of-fiduciary-

duty-in-an-esg-world>. Acesso em: 29 jun. 2019 
21 Disponível em <http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/cotacoes-historicas.html?codigo= 
vale3.sa&beginDay=25&beginMonth=1&beginYear=2019&endDay=15&endMonth=4&endYear=2019 

>. Acesso em: 04 jul. 2019. 
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da administradora de ativos. O mesmo artigo noticia a postura da Allianz 

Global Investors, segunda maior administradora de ativos da Alemanha, que 

desde a tragédia de Mariana vinha reduzindo sua participação na Vale até 

deixar de ser acionista.22 

Os fundos que se orientam por indicadores ESG (Environmental, So-

cial and Governance) como a gestora de recursos Robeco, com sede na Ho-

landa e detentora de mais de 170 bilhões de ativos, no início de fevereiro de 

2019 decidiu pela exclusão das ações da Vale do seu portfólio em decorrên-

cia do evento trágico ocorrido em Brumadinho.23 

A atitude de certos investidores engajados com os índices de susten-

tabilidade pode afetar o valuation da Vale, mas isso no que diz respeito aos 

critérios adotados no exterior. O investidor brasileiro tem sido orientado a 

comprar ações da Vale com base no seu atual valuation, valendo registrar 

seguidos pregões de alta das ações da Vale em junho e início de julho de 

2019, abalado somente após a divulgação do parecer do senador Carlos Vi-

ana na CPI de Brumadinho.24 

De toda forma, o clima ainda é de incertezas e desafios, pois não há 

dúvidas de que o tamanho do passivo gerado pela tragédia em Brumadinho 

é bastante expressivo em termos financeiros e incalculável em termos soci-

ais.25 O contingenciamento manejado pela Vale certamente levou em consi-

deração não só as ações judiciais e sanções administrativas que vêm sendo 

manejadas no Brasil, como ações propostas em cortes internacionais. Um 

grupo de acionistas ajuizou, no final de janeiro de 2019, uma ação coletiva 

perante um tribunal em Nova York buscando o recebimento de indenização 

alegando omissão quanto aos riscos da operação e declarações falsas divul-

gadas pela empresa. Aliás, oportuno ressaltar a existência de norma regula-

tória nos Estados Unidos dispondo sobre a divulgação de declaração 

prospectiva (forward-looking statement), aqui incluindo-se eventuais lití-

gios que impactem as projeções financeiras da companhia.26 Também opor-

tuno lembrar que o resultado da ação (class action) proposta por 

 
22 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/fundos-de-investimento-estrangei-
ros-vendem-acoes-da-vale-apos-desastre-de-brumadinho.shtml>. Acesso em 04 jul. 2019. 
23 Disponível em <https://www.valor.com.br/empresas/6116461/gestora-holandesa-coloca-vale-na-lista-

de-investimentos-proibidos>. Acesso em 04 jul. 2019. 
24 Disponível em <http://www.infomoney.com.br/vale/noticia/8458440/cpi-de-brumadinho-abala-acao-

da-vale-mas-qual-e-a-real-ameaca-para-a-mineradora>. Acesso em: 21 jul. 2019. 
25 A recente sentença proferida nos autos do proc. nº 5010709-36.2019.8.13.0024 – 6ª. Vara da Fazenda 
Pública e Autarquias de Belo Horizonte – deixa clara a necessidade de quantificação da indenização por 

critérios técnicos-científicos, considerando-se as consequências da tragédia envolvendo mortes e afetando 

o meio ambiente local e regional, além da atividade econômica exercida nas regiões atingidas. 
26 Rule 175, Securities Act of 1933. Disponível em: <https://www.sec.gov/answers/about-lawsshtml. 

html>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
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investidores estrangeiros, titulares de ADR´s, não afeta os investidores bra-

sileiros, isto é, eventual condenação da Vale ao pagamento de indenização 

ou acordo efetivado perante a Corte dos Estados Unidos, não se estenderá 

aos acionistas nacionais. Por outro lado, apesar de não se beneficiarem com 

eventual acordo ou indenização, os acionistas nacionais suportarão o paga-

mento, já que serão afetados pela situação financeira da empresa. 

Não é demasiado reforçar que investidores brasileiros também se 

movimentaram solicitando instauração de inquérito administrativo pela 

CVM. Há atualmente processos administrativos em tramitação na CVM, 

sendo um deles voltado para apuração da comunicação da companhia sobre 

os desdobramentos da tragédia e responsabilidade dos administradores 

pelo rompimento da barragem.  

A par do desempenho favorável de produção, em linha com as pro-

jeções trimestrais, e da atratividade das ações da Vale no mercado de capi-

tais brasileiro, o tema da responsabilidade da companhia e responsabilidade 

de seus administradores pela tragédia ocorrida em Brumadinho aguarda 

desfecho nas esferas civil, administrativa e penal. Verifica-se, na prática, que 

o investidor e o mercado não foram impactados pelo triste episódio, quando 

se analisa a situação pela perspectiva puramente financeira. Todavia, o olhar 

de grandes players mundiais está voltado, cada vez mais, aos impactos soci-

ais e ambientais dos ativos e à ética efetivamente praticada pelas empresas. 

A tendência é a de investidores optarem por investir em empresas que agem 

com transparência, que divulguem informações relevantes e que efetiva-

mente pratiquem as ações de sustentabilidade apontadas em seus relató-

rios. Embora ainda não seja uma realidade rotineira entre os investidores 

brasileiros ao balizar suas escolhas pelos ativos, muitos investidores estran-

geiros se orientam a partir da avaliação do impacto do seu portfólio sobre a 

coletividade e o planeta, ou seja, enxergam os investimentos para além dos 

dividendos.27 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Paradoxalmente, a exploração de uma atividade econômica que de-

veria gerar riqueza para a comunidade produziu pobreza e extermínio de 

centenas de vidas humanas, amparada pelo argumento da legitimidade da 

exploração de recursos naturais em prol do desenvolvimento econômico e, 

 
27 V. The Investor´s Perspective. Constructing a portfolio on the efficient impact-financial frontier within 

one asset class. Disponível em <https://impactmanagementproject.com/wp-content/uploads/Investors-
Perspective-Root-Capital_-Constructing-a-portfolio-on-the-efficient-impact-financial-frontier.pdf>. 

Acesso em: 20 jul. 2019. 
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é claro, da distribuição de dividendos aos seus acionistas. O desalinhamento 

com a sustentabilidade, visto em Brumadinho, remete a questão ao debate 

surgido em 1972, na Conferência de Estocolmo, entre projetos de desenvol-

vimento e qualidade ambiental, quando o Brasil se posicionou no sentido de 

que “a pior poluição é a pobreza”. Todavia, o que se viu, e continua sendo 

visto na sequência do rompimento das barragens das minas do Fundão e do 

Córrego do Feijão, é a exploração da atividade com a Vale protagonizando a 

geração de pobreza através da destruição da fauna local, da eliminação dos 

ecossistemas, da supressão das áreas agrícolas, do extermínio de vidas hu-

manas, da extinção da cultura de comunidades inteiras. E, ademais, é evi-

dente que a condenação da Vale ao pagamento de indenizações jamais 

servirá para reparar os efetivos prejuízos impostos às vítimas, dentre elas o 

meio ambiente.  

Embrenhado neste triste quadro também restou evidenciado o de-

salinhamento entre os relatórios de sustentabilidade divulgados pela Vale e 

as práticas empreendidas pela empresa, colocando à prova o seu discurso 

de responsabilidade socioambiental, desassociado do pilar da transparên-

cia. É papel dos stakeholders e dos shareholders questionar as práticas cor-

porativas e as informações divulgadas, exigindo condutas coerentes com o 

desenvolvimento sustentável, priorizando resultados econômicos satisfató-

rios em longo prazo, alcançáveis a partir da sua articulação com a função 

social da empresa. O parágrafo único do art. 116 da lei que dispõe sobre as 

sociedades por ações – Lei nº 6.404/76 – é bastante claro quanto ao dever e 

responsabilidade do acionista controlador para com os interesses da comu-

nidade afetada pela atividade empresarial. Ou seja, os centros de poder têm 

responsabilidade sobre os efeitos e consequências da atividade empresarial. 

Estão em curso várias frentes de investigação e já há decisão judicial conde-

natória da Vale ao pagamento de indenizações às vítimas da ruptura de bar-

ragens integrantes do complexo minerário Paraopebas – Mina Córrego do 

Feijão. Aliás, já foi noticiado também a homologação de acordo firmado en-

tre a Vale e o Ministério Público do Trabalho, perante a 5ª. Vara do Trabalho 

de Betim/MG. Mas e quanto ao sistema de deveres e responsabilidades dos 

administradores? Como será aplicado na prática, tanto na esfera judicial 

como administrativa? Aduza-se que o questionamento não diz respeito a 

eventual aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, até 

mesmo porque dificilmente a Vale não terá condições econômicas de ressar-

cir os danos causados. O efetivo debate se traduz na conformação dos inte-

resses dos acionistas com os deveres atribuídos aos administradores e 

também com o sistema de sanções pela sua violação. Afinal, o rompimento 

da barragem foi um fator-surpresa, ou seja, efetivamente a probabilidade de 
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vir a ocorrer era baixa o suficiente para dispensar uma tomada de decisão 

preventiva? Os documentos e informações que têm sido divulgados sinali-

zam uma resposta negativa, denotando aparente negligência frente aos ris-

cos iminentes de rompimento da barragem. A questão, todavia, é complexa 

e, conforme abordado ao longo do texto, abrange, ainda, a repercussão dos 

atos praticados pelos administradores sobre os interesses difusos e coleti-

vos, ínsitos à função social da empresa. 

A Vale é um benchmark e espera-se que o triste evento pelo menos 

seja esteio para reflexões e revisão de paradigmas do setor empresarial bra-

sileiro. Na mesma linha, a expectativa é de que, cada vez mais, investidores 

se importem com fatores ESG quando da alocação de seus recursos, e se po-

sicionem contrários ao financiamento de companhias responsáveis por per-

das irrecuperáveis de vidas e de ecossistemas. 
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a possibilidade de responsabiliza-
ção do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em função da tragé-
dia/crime ambiental que atingiu o município de Brumadinho/MG. Inicialmente, tece 
algumas considerações sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a tutela 
específica do direito ambiental como nítido direito humano. Posteriormente, faz uma 
análise de casos decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em que se 
decidiu pela responsabilização de outros Estados pela violação do direito ambiental di-
ante de conduta omissiva. Ao final, identifica os mecanismos de responsabilização sob os 
quais o Brasil poderá ser submetido caso julgado pela Corte Internacional em função de 
sua omissão no desastre ambiental analisado. 
 
Palavras-Chave: Sistema Interamericano. Corte Interamericana. Direitos Humanos. Di-
reito Ambiental. Brumadinho. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tragédia/crime ambiental que assolou o município de Brumadinho 

– Minas Gerais persistirá como um amargo acontecimento ao nosso país. O 

ano de 2019 ficará marcado mundialmente em razão do pior desastre ambi-

ental envolvendo barragens de Mineração. A possível omissão estatal na fis-

calização da barragem, falha na sirene de alerta para rompimento de 

barragem e também possíveis fraudes de laudos técnicos, lançam a necessi-

dade de um olhar dos órgãos internacionais sobre o caso.  

Para além da degradação e profundo impacto ambiental que o rompi-

mento da barragem da Mina Córrego do Feijão provocou, tem-se centenas de 
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mortos e feridos contabilizados. A responsabilidade objetiva da empresa Vale 

S.A, proprietária da barragem deve ser buscada, porém o que causa espanto é 

que a omissão estatal quanto a uma fiscalização extrema e dura pode colocar 

em risco milhares e milhares de vidas, uma vez que a Vale S.A também é pro-

prietária de diversos outros sítios de exploração mineral ao longo do Brasil.  

Diante desses fatos, o Estado brasileiro merece repreensão interna-

cional, justamente para que fatalidades como a de Brumadinho, preanunci-

adas pelo desastre ambiental em Mariana – Minas Gerais em novembro de 

2015, jamais ocorram novamente. Para tanto, é preciso reconhecer que o di-

reito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é um verda-

deiro direito humano fundamental. A partir desta constatação, torna-se 

possível valer-se dos diplomas, tratados e acordos internacionais sobre Di-

reitos Humanos para fins de proteção ambiental.  

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos – SIDH, composto 

pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), ratificada pelo Brasil em 1992 e pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos - CrIDH, cuja jurisdição obrigatória foi aceita pelo Brasil em 1998, 

apresenta-se como meio para a obtenção de responsabilização do Estado 

brasileiro em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho. 

O estudo pretende responder o seguinte problema de pesquisa: é 

possível responsabilizar o Estado brasileiro perante o Sistema Interameri-

cano de Direitos Humanos em função de omissão que redundou em perdas 

ambientais e humanas no caso Brumadinho? A hipótese que se sustenta 

neste trabalho é que se afigura plenamente possível esta responsabilização. 

Tem-se como objetivo geral apresentar o SIDH e seus respectivos 

órgãos de atuação internacional, com a finalidade de sua aplicação para pro-

teção de violações e omissões estatais quanto à garantia de um meio ambi-

ente sadio, capaz de viabilizar direitos humanos intergeracionais. O objetivo 

específico, por sua vez, consiste em demonstrar a possibilidade de atuação 

internacional no caso de Brumadinho.  

A metodologia utilizada foi a indutiva, uma vez que se apresentou 

diversos casos particulares, para a partir deles extrair-se uma verdade geral, 

qual seja: possibilidade de submissão do Brasil ao Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos no que se refere a violações ambientais, com destaque 

para o caso de Brumadinho. 

Na primeira parte do estudo apresenta-se a origem da proteção dos 

Direito Humanos no plano internacional, bem como realiza-se algumas con-

siderações acerca do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e sua re-

lação com a tutela do meio ambiente. Trata-se de se estabelecer o direito ao 

meio ambiente sadio como verdadeiro direito humano fundamental.  



101 
 

Num segundo momento, destaca-se as principais decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos sobre a omissão de Estados quanto à 

tutela ambiental. Após este panorama de casos particulares, na terceira 

parte do estudo, procura-se compreender o desastre ambiental de Mariana 

– MG e especificamente o caso de Brumadinho.  

Por fim, identifica-se os mecanismos de responsabilização perante a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos e as possíveis sanções a serem 

aplicadas ao Brasil em função das violações ambientais perpetradas no caso 

de Brumadinho. 

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS – SIDH E A TUTELA DO MEIO AMBIENTE  

 

A proteção internacional dos direitos humanos já percorreu um 

longo caminho até oferecer o que atualmente dispomos. Houve uma salutar 

evolução no que se refere aos direitos humanos e sua tutela internacional.  

Sabendo-se que não há como se proteger o homem sem a garantia 

de um meio ambiente sadio, exsurge a proteção do meio ambiente no âmbito 

internacional. A despeito dos esforços, tal proteção ainda demanda uma pri-

oridade que só nas últimas décadas começou a tomar corpo, principalmente 

pelos reflexos destrutivos vivenciados ultimamente, decorrentes do aqueci-

mento global, exploração sem limites, poluição de nossos mares e um con-

sumismo sem precedentes.  

Para compreender toda a questão em que se insere a tutela do meio 

ambiente no plano internacional, afigura-se imprescindível antes entender 

a evolução da proteção internacional dos direitos humanos. É o que se passa 

a explorar a seguir.  

 

2.1 A proteção internacional dos direitos humanos 

 

Toda a sistemática de proteção internacional dos direitos humanos 

tem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Tal 

documento surgiu em resposta às barbáries cometidas pelos nazistas ale-

mães contra judeus e minorias de um modo geral (ciganos, homossexuais, 

deficientes físicos, etc.) – (MAZZUOLI, 2008).  

Até então, os direitos das minorias não podiam ser objeto de inter-

venção internacional nos Estados, diante do incontestável e absoluto princí-

pio da soberania. Contudo a partir de 1948 estabelece-se verdadeiro marco 

no processo de internacionalização dos direitos humanos, surgindo, assim, 

no âmbito da Organização das Nações Unidas:  
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um sistema global de proteção dos direitos humanos, tanto de caráter 
geral (a exemplo dos Pactos internacionais de Direitos Civis e Políticos 
e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966), como 
de caráter específico (v.g., as Convenções internacionais de combate à 
tortura, à discriminação racial, à discriminação contra as mulheres, à 
violação dos direitos das crianças etc.). Revolucionou-se, a partir 
deste momento, o tratamento da questão relativa ao tema dos direitos 
humanos. Colocou-se o ser humano, de maneira inédita, num dos pi-
lares até então reservados aos Estados e às organizações internacio-
nais, elevando-o à categoria de sujeito de direito internacional público 
(MAZZUOLI, 2008, p. 163). 

Ou seja, os Estados passaram a ser responsabilizados pelo direito 

internacional, em casos de violações de direitos humanos de indivíduos que 

se encontrassem em seus territórios, flexibilizando o até então hermético 

princípio da soberania.  

Com efeito, para além da proteção global encimada, são de grande 

importância os instrumentos de proteção específica/regional com destaque 

para o sistema americano, notadamente a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, de 1969.  

É neste contexto em que ocorre uma verdadeira virada de paradig-

mas, com a proliferação de tratados internacionais protetivos dos direitos 

da pessoa humana. Mas a preocupação com o meio ambiente ainda se apre-

senta de maneira tímida, conforme o desenvolvimento do Direito Internaci-

onal dos Direitos Humanos.  

Alguns tratados surgem, tendo como objeto a proteção do meio am-

biente, porém a preocupação com a temática realmente torna-se objeto de 

reflexão internacional após a Segunda Guerra Mundial, oportunidade em 

que se dá a primeira menção ao meio ambiente no art. 12 do Pacto Interna-

cional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Trata-se da exal-

tação do direito à saúde enquanto direito a um determinado nível de vida 

adequado, ou seja, o direito a uma vida digna pressupõe um meio ambiente 

sadio e equilibrado. Apesar de ser uma menção indireta, abre caminho para 

o reconhecimento no futuro de um direito ao meio ambiente sadio 

(MAZZUOLI, 2008, p. 164).  

 

2.2 O direito internacional do meio ambiente 

 

O meio ambiente não foi levado muito em consideração logo após a Re-

volução Industrial (século XIX e parte do século XX). É a partir da revolução in-

dustrial que se tem a implementação da produção em massa e em larga escala. 
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Se imaginava que os recursos naturais eram inesgotáveis, fonte de energia 

eterna e suportariam qualquer tipo de atividade econômica do ser humano.  

Conceitos como crescimento econômico, preservação ambiental e 

equidade social eram antagônicos. Porém, o aumento da temperatura ter-

restre, mudanças climáticas, buraco na camada de ozônio e acúmulo de re-

síduos, demonstraram a instabilidade da relação do homem com a natureza 

(SILVA, 2019).  

Neste diapasão, surge a necessidade de equacionar preservação do 

meio ambiente; crescimento econômico e equidade social. É o chamado de-

senvolvimento sustentável. Trata-se da base do direito ambiental que con-

siste no arcabouço jurídico elaborado para a defesa dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, por meio do qual se busca a implementação de um 

Estado Socioambiental de Direito. Mecanismos de incentivo e coerção do di-

reito para direcionar aqueles que utilizam recursos naturais a adequarem 

suas atividades aos padrões ambientalmente aceitos pela sociedade (SILVA, 

2019). 

Diversos acontecimentos fáticos, consistentes em tragédias ambien-

tais passaram a ser fontes materiais do direito ambiental, uma vez que a par-

tir destes desastres verifica-se uma movimentação internacional, 

justamente para prevenir e reparar futuros eventos deste jaez. Exemplos 

destas fontes materiais do direito ambiental são: o esgarçamento da camada 

de ozônio; aquecimento global e mudanças climáticas; perigo pela falta de 

tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; destruição da biodiver-

sidade; progressiva escassez da água doce e potável no planeta; as tragé-

dias/crimes ambientais como as de Chernobyl (1986) na Ucrânia, 

Fukushima (2011) no Japão e, mais recentemente, o rompimento das barra-

gens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), ambos no Estado de Minas 

Gerais, no Brasil.  

Em resposta a todos estes acontecimentos, a comunidade internaci-

onal passou a se voltar à temática ambiental com maior preocupação, como 

forma de garantir a própria sobrevivência humana. Neste contexto ocorre o 

primeiro encontro promovido pela Organização das Nações Unidas – ONU 

em Estocolmo, Suécia em 1972 para estabelecer normas internacionais de 

proteção ambiental. Chegou-se ao consenso sobre a necessidade urgente de 

reação global ao problema da deterioração ambiental.  

As constituições supervenientes passaram a adotar o princípio do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Tam-

bém resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambi-

ente – PNUMA que se trata de agência da ONU responsável por promover a 
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conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto de 

desenvolvimento sustentável.  

Após vieram a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambi-

ente e Desenvolvimento (1992) – ECO 92 (que criou a agenda 21); Protocolo 

de Kyoto (1997) no combate a emissão de gases responsáveis pelo efeito es-

tufa; Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo 

(2002); Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio + 20 em 2012) – (SILVA, 2019, p. 41-47); Acordo de Paris sobre o clima 

(2015), que teve como objetivo que a temperatura média do planeta não 

suba além de 2 graus acima dos níveis pré-industriais, e se possível que fique 

abaixo de 1,5 grau.  

Assim, passou-se de um antropocentrismo utilitarista para um an-

tropocentrismo protecionista, no qual a proteção do meio ambiente torna-

se imprescindível para a viabilidade do futuro da humanidade no planeta 

Terra.1  

 

2.2.1 Meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano 

 

A já citada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo (1972) afigura-se como marco e referencial ético 

para toda sociedade internacional, quanto à proteção internacional do meio 

ambiente como um direito humano fundamental de todos (MAZZUOLI, 

2008, p. 167). Trata-se do reconhecimento do direito fundamental ao meio 

ambiente em perspectiva global.  

O direito ao meio ambiente adquire status de direito humano 

fundamental com o Princípio I da Declaração de Estocolmo: 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e adequa-
das condições de vida, num meio ambiente cuja qualidade permita 
uma vida de dignidade e bem-estar, e tem a solene responsabilidade 
de proteger e melhorar o meio ambiente, para a presente as futuras 
gerações. A tal respeito, as políticas de promover e perpetuar o 
apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e 

 
1“A diversidade de concepções sobre a sustentabilidade pode ser resumida através de três distintas 

configurações/correntes trazidas por Renn: a) Antropocêntrica utilitarista: considera a natureza como 

principal fonte de recurso para atender as necessidades do ser humano; b) Antropocêntrica protecionista: 
tem a natureza como um bem coletivo essencial que deve ser preservado como garantia de sobrevivência 

e bem-estar do homem. Impõe-se, por conseguinte, equilíbrio entre as atividades humanas e os processos 

ecológicos essenciais; c) Ecocêntrica: entende que a natureza pertence a todos os seres vivos, e não apenas 
ao homem, exigindo uma conduta de extrema cautela em relação à proteção dos recursos naturais, com 

clara orientação holística”. (SILVA, 2019, p. 58). 
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suas outras formas, e a dominação estrangeira, ficam condenadas e 
devem ser eliminadas. 

A inter-relação da questão da proteção ambiental e o gozo de 

direitos humanos foi reconhecida, outrossim, pela Organização dos Estados 

Americanos – OEA, conforme Relatório da AG/Res. 1819 (XXXI-O-01), Direi-

tos Humanos e Meio Ambiente (OEA/Ser.G, CP/CAJP-1898/02), de 4 de abril 

de 2002.  

Conforme ressalta Rafaela Luiza Pontalti Giongo: 

[…] nenhum cidadão pode hoje estar alheio à temática dos direitos hu-
manos e do meio ambiente, mormente os que vivem em países como 
o Brasil, detentor dos mais altos índices de disparidades sociais do 
mundo, que leva à triste e inelutável convivência, em seu cotidiano, 
com a insensibilidade e insensatez das classes dominantes, a injustiça 
institucionalizada e perpetuada, e a continuada dificuldade do meio 
social em identificar com discernimento e compreender os temas ver-
dadeiramente primordiais que lhe dizem respeito e requerem uma 
ação com seriedade. Por isso, torna-se imprescindível uma reflexão 
acerca da promoção de uma consciência de sustentabilidade, a fim de 
frear-se o descaso com o entorno social (GIONGO, 2017, p. 219-220). 

O Brasil sempre apresentou um protagonismo no plano inter-

nacional, sediando Conferências para proteção do Meio o Ambiente, por 

exemplo. Mas para além do plano internacional, no Brasil, no plano interno, 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra guarida no 

art. 225, caput, da Constituição de 19882. Trata-se de dispositivo constituci-

onal que estabelece o meio ambiente como verdadeiro direito humano fun-

damental, já que visa proteger o direito à vida com seus necessários 

desdobramentos, encampando a sadia qualidade de seu gozo (MAZZUOLI, 

2008).  

 Entretanto, contraditoriamente o protagonismo brasileiro vem 

sendo colocado em xeque em razão de morte de lideranças ambientais, difi-

culdades na delimitação e demarcação de terras indígenas e impactos ambi-

entais de grandes obras de infraestrutura3.  

Conforme destacam Bárbara Pincowsca Cardoso Campos e Márcia 

Muchagata: 

 
2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).  
3 Para ver mais: CAMPOS; MUCHAGATA, 2017, p. 29-49. 
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[…] o Brasil vive contrassensos. Mantém, por um lado, uma posição de 
vanguarda e protagonista na realização de acordos internacionais, 
sendo um dos principais atores da negociação dos acordos do clima, 
de promoção do desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030. Não 
obstante, esse mesmo país é, paradoxalmente, chamado a prestar con-
tas no plano internacional da violação de direitos e de agressão ao 
meio ambiente, causada por seus projetos de energia considerados de 
matriz limpa. 
A inovação nas políticas públicas que tornaram o país um exemplo no 
combate à pobreza ou na redução de CO2 na atmosfera surge da inte-
ração de forças progressistas da sociedade brasileira, que convivem 
ainda com interesses privados, seja na forma arcaica das velhas oli-
garquias rurais, seja na roupagem mais atualizada, mas não menos 
conflitiva, de grandes grupos empresariais que agem à margem dos 
marcos legais estabelecidos no país. Frente a esse cenário, o dina-
mismo de organizações de direitos humanos, movimentos sociais e 
ambientalistas, ao reunir informações e realizar um trabalho de advo-
cacy, desempenha um papel vital na esfera internacional, ao chamar a 
atenção da comunidade internacional para os problemas e desafios 
que ainda persistem no país (CAMPOS; MUCHAGATA, 2017, p. 46). 

Para fazer frente a tais situações exsurge a importância do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e a possibilidade de sua utilização para 

fins de proteção do meio ambiente, ante a omissão ou descumprimento pelo 

Brasil dos compromissos e tratados ratificados.  

 

2.3 O Sistema Interamericano de direitos humanos e o direito ao meio 

ambiente sadio 

 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos - SIDH é composto 

pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), ratificada pelo Brasil em 1992 e pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos - CrIDH, cuja jurisdição obrigatória foi aceita pelo Brasil em 1998 

(BERNARDES, 2011). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 arrola obri-

gações precisas quanto à matéria de direitos humanos, voluntariamente 

aceitas pelos Estados e possui duas guardiãs: a) uma comissão, sediada em 

Washington (Estados Unidos) que trabalha como um órgão político e quase-

judicial, responsável pelo controle do comportamento dos Estados, podendo 

emitir recomendações; b) uma corte, sediada em San José (Costa Rica), con-

sistente em órgão judicial, para quem a comissão encaminha casos persis-

tentes de violação da Convenção pelos Estados. Além disso a Corte responde 
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a indagações dos Estados acerca de interpretação do direito interamericano 

(VENTURA; CETRA, 2013).  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CmIDH e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos – CrIDH possuem um sistema de me-

didas de urgência, chamadas, respectivamente, de “medidas cautelares” e 

“medidas provisórias”. Enquanto as primeiras decorrem do poder das Co-

missões que vão além do mero processamento de petições, as segundas 

emanam expressamente da Convenção.  

Portanto, o SIDH apresenta-se estruturado e assentado sob os ór-

gãos apontados, salientando-se que os Estados Unidos da América do Norte 

não ratificaram a Convenção e não reconhecem a jurisdição internacional da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (VENTURA; CETRA, 2013). 

Para uma melhor compreensão do SIDH, composto por sua Conven-

ção, Comissão e Corte é necessário esclarecer que: 

Enquanto a CmIDH, composta por sete membros, formula recomen-
dações aos Estados, a CrIDH, composta por sete magistrados, elabora 
sentenças de caráter obrigatório.  
É também imprescindível compreender a diferença entre o alcance 
das competências da CmIDH e da CrIDH. Criada em 1959, e reunida 
pela primeira vez em 1960, a CmIDH abarca não apenas os Estados 
Partes da Convenção – cuja assinatura e cuja vigência internacional 
datam respectivamente de 1969 e de 1978 –, mas ‘alcança ainda todos 
os membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), em rela-
ção aos direitos consagrados na Declaração Americana de 1948’. É por 
esta razão que numerosas recomendações são formuladas pela 
CmIDH aos países que não ratificaram a Convenção e tampouco acei-
tam a jurisdição da Corte. 
Logo, enquanto a OEA compõe-se de 35 Estados, todos sob a mira da 
CmIDH, a Convenção agrega 25 deles, e a CrIDH exerce sua jurisdição 
obrigatória apenas em relação a 21 países. Destes, apenas três Estados 
apoiam-se em procedimentos de direito interno para garantir a exe-
cução das sentenças da Corte: Colômbia, Costa Rica e Peru. Daí de-
corre que os demandantes junto ao SIDH enfrentam situações 
jurídicas bastante diversas, a depender do grau de compromisso com 
o direito regional que foi assumido pelo Estado contra o qual eles de-
mandam (VENTURA; CETRA, 2013, p. 11-12). 

No que se refere ao direito ao meio ambiente sadio, tem-se também 

sua proteção perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nota-

damente pelo art. 11 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 
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Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(Protocolo de San Salvador), de 17 de novembro de 19884, conforme segue: 

Art. 11. Direito a um ambiente sadio. 
1. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar 
com os serviços públicos básicos.  
2. Os Estados-Partes promoverão a proteção, preservação e melhora-
mento do meio ambiente. 

Destarte, valendo-se deste dispositivo para acessar e proteger viola-

ções ao meio ambiente, afigura-se plenamente possível o denominado 

greening5 ou “esverdeamento” do Sistema Interamericano de Direitos Hu-

manos. Segundo Valério Mazzuoli e Gustavo Teixeira, greening é o:  

fenômeno que ocorre quando se tenta (e se consegue) proteger direi-
tos de cunho ambiental nos sistemas regionais de direitos humanos, 
que são sistemas aptos (em princípio) a receber queixas ou petições 
que contenham denúncias de violação a direitos civis e políticos 
(MAZZUOLI; TEIXEIRA, 2013, p. 22). 

Estabelecida a intrínseca relação entre Direitos Humanos e Meio 

Ambiente quer no plano internacional, quer no plano interno brasileiro, 

passa-se a seguir a enumerar alguns relevantes casos julgados ou que ainda 

se encontram em fase de julgamento perante a Corte Interamericana de Di-

reitos Humanos, a fim de que se destaque a existência de precedentes acerca 

da omissão de Estados na tutela e garantia de um meio ambiente ecologica-

mente equilibrado no plano internacional, bem como  proporcione quali-

dade de vida sadia aos seres humanos, reafirmando a proteção ao meio 

ambiente como um direito humano fundamental6. 

 

3. DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

SOBRE A OMISSÃO DE ESTADOS NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE  

 

Traçados os fundamentos teóricos sobre o Sistema Interameri-

cano de Direitos Humanos e o reconhecimento do direito ambiental como 

nítido direito humano fundamental, torna-se necessário apurar qual tem 

 
4 Há quem defenda a criação de uma Corte Internacional exclusivamente para tratar de questões de violação 

ao meio ambiente. Para maior aprofundamento ver: LIMA; ANDRADE, 2015.  
5 Expressão utilizada por SANDS, 1993.  
6 Vale aqui o registro de que, atualmente, há um grande debate no âmbito da OEA para a elaboração de 
um projeto de Declaração de Direitos aos Povos Indígenas, o qual, se aprovado, trará importantes ramifi-

cações para a proteção do meio ambiente (D’ÁVILA; BECKER; BRITO; CONCEIÇÃO, 2015). 
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sido o posicionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos no jul-

gamento de violações ambientais perpetradas por conduta (comissiva ou 

omissiva) de Estados, o que se faz com o intuito de corroborar a tese a res-

peito da possível responsabilidade do Brasil pela tragédia de Brumadi-

nho/MG.  

A importância da análise proposta é importante não apenas para im-

primir um contorno prático ao estudo ora proposto, como também para 

identificar os parâmetros proporcionais que poderiam ser observados para 

eventual responsabilização do Brasil de modo a alcançar não apenas a ne-

cessária reparação ambiental, mas também prevenir a ocorrência de novos 

crimes/desastres.  

Dessa forma, analisar-se-ão algumas das principais decisões da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos em temas afetos à responsabili-

zação de Estados pela perpetração de violação ao direito ambiental. 

 

3.1 Caso Yanomami x Brasil 

 

O primeiro caso discutido no sistema Interamericano em que se dis-

cutiu a garantia ao meio ambiente sadio por meio da utilização da técnica de 

proteção pela via reflexa é tratado na Resolução n. 12/85 – data anterior ao 

próprio Protocolo de San Salvador – (TEIXEIRA, 2015), e foi travado contra 

o Brasil, o qual envolveu discussão a respeito da construção de uma estrada 

que passava pelo território do povo indígena Yanomami que trouxe devas-

tadoras consequências físicas e psicológicas aos indígenas, não apenas por 

ter ocasionado o rompimento de sua organização social milenar, vez que in-

troduziu a prostituição entre as mulheres de sua tribo, como também por ter 

causado um grande número de mortes e doenças como epidemias, tubercu-

lose, sarampo, dentre outras enfermidades venéreas (OEA, 1985). 

Ao analisar os argumentos apresentados pelas partes no caso, a Co-

missão Interamericana de Direitos Humanos resolveu (Ibidem): 

(i) declarar a existência de suficientes antecedentes e evidências para 
concluir que em razão da omissão do governo brasileiro para adotar 
oportunas e eficazes medidas em favor dos índios Yanomami se pro-
duziu uma situação que resultou a violação, em prejuízo desses, dos 
seguintes direitos reconhecidos pela Declaração Americana de Deve-
res e Direitos do Homem: direito à vida, a liberdade e à seguridade; à 
liberdade e à segurança pessoal, bem como à preservação da saúde e 
do bem estar; 
(ii) reconhecer as importantes medidas que o Brasil vinha adotando 
nos últimos anos, especialmente desde 1983, para proteger a segu-
rança, saúde e integridade dos índios Yanomami; e 
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(iii) recomendar que: a) o governo brasileiro continuasse adotando 
medidas sanitárias de caráter preventivo e reparatório de modo a pro-
teger a vida e saúde dos índios expostos a adquirir enfermidades in-
fectocontagiosas; b) o Brasil, por meio da FUNAI, delimitasse e 
demarcasse o Parque Yanomami, na forma proposta pela FUNAI em 
1984; c) os programas educacionais, de proteção médica e integração 
social dos Yanomami fossem efetivados em consulta com a população 
indígena afetada e com o conselho de pessoal científico, médico e an-
tropológico competente. 

A importância do caso Yanomami X Brasil para a sistemática inter-

nacional de proteção do meio ambiente é reconhecida por Valério Mazzuoli 

e Gustavo Teixeira, ao assinalarem a sua implicação não apenas na inédita 

abordagem da temática ambiental (ainda que reflexivamente), mas por ter 

demonstrado que outros grupos em situação vulnerável poderiam se valer 

do sistema interamericano para salvaguarda de seus direitos (MAZZUOLI; 

TEIXEIRA, 2013). 

 

3.2 Caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicarágua 

 

O caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni foi apresentado 

pela Comissão Interamericana perante a Corte em 4 de junho de 1998 contra 

o Estado da Nicarágua, após o recebimento da denúncia n° 11.577 em sua 

Secretaria no dia 2 de outubro de 1995 (SECRETARIA NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2014).  

Na demanda apresentada pela Corte, a Comissão submeteu à análise 

da Corte uma possível violação, pelo Estado da Nicarágua, dos artigos 1 

(obrigação de respeitar direitos), 2 (dever de aplicar disposições de direito 

interno), 21 (direito de propriedade privada) e 25 (proteção jurisdicional) 

da Convenção, uma vez que o país não teria demarcado as terras comunais 

da Comunidade Awas Tingni, nem adotou as medidas necessárias que asse-

gurassem o direito de propriedade dos indígenas em suas terras e recursos 

naturais, passadas de geração em geração. Ainda, o Estado deferiu conces-

sões nas terras da Comunidade indígena sem que tenha tido consentimento 

para tanto (Ibidem).  

Diante dos fatos indicados, a Comissão solicitou à Corte que: (1) de-

clarasse a necessidade de o Estado estabelecer um procedimento jurídico 

apto a permitir uma efetiva demarcação e o reconhecimento oficial do di-

reito de propriedade da Comunidade indígena, mas também que o Estado se 

abstenha de outorgar ou considerar outorgar qualquer concessão para o 

aproveitamento dos recursos naturais e terras ocupadas pelos Awas Tingni; 
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e (2) condenasse a Nicarágua ao pagamento de indenização compensatória 

pelos danos morais e materiais sofridos pela Comunidade, além dos gastos 

e custas gerados pela tramitação do processo perante o Sistema Interameri-

cano (Ibidem). 

A decisão final proferida pela Corte Interamericana foi prolatada nos 

seguintes termos: 

173. Portanto, A Corte,  
Por sete votos contra um,  
1. declara que o Estado violou o direito à proteção judicial consagrado 
no artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 
detrimento dos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni, em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção, conforme o ex-
posto no parágrafo 139 da presente Sentença.  
Dissidente o Juiz Montiel Argüello. por sete votos contra um,  
2. declara que o Estado violou o direito à propriedade consagrado no 
artigo 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em detri-
mento dos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 
em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção, conforme o exposto no 
parágrafo 155 da presente Sentença.  
Dissidente o Juiz Montiel Argüello. por unanimidade,  
3. decide que o Estado deve adotar em seu direito interno, conforme 
o artigo 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, as medi-
das legislativas, administrativas e de qualquer outro caráter que se-
jam necessárias para criar um mecanismo efetivo de delimitação, 
demarcação e titulação das propriedades das comunidades indígenas, 
em conformidade com seu direito consuetudinário, valores, usos e 
costumes, conforme o exposto nos parágrafos 138 e 164 da presente 
Sentença.  
por unanimidade,  
4. decide que o Estado deverá delimitar, demarcar e titular as terras 
que correspondem aos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni e se abster de realizar, até que seja realizada essa delimi-
tação, demarcação e titulação, atos que possam levar a que os agentes 
do próprio Estado, ou terceiros que atuem com sua aquiescência ou 
sua tolerância, prejudiquem a existência, o valor, o uso ou o gozo dos 
bens localizados na zona geográfica onde habitam e realizam suas ati-
vidades os membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 
conforme o exposto nos parágrafos 153 e 164 da presente Sentença.  
por unanimidade, 
 5. declara que a presente Sentença constitui, per se, uma forma de re-
paração para os membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni. por sete votos contra um,  
6. decide, por equidade, que o Estado deve investir, a título de repara-
ção do dano imaterial, no prazo de 12 meses, a quantia total de US$ 
50.000 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América) em 
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obras ou serviços de interesse coletivo em benefício da Comunidade 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, de comum acordo com esta e sob a su-
pervisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, conforme 
o exposto no parágrafo 167 da presente Sentença. Dissidente o Juiz 
Montiel Argüello. por sete votos contra um,  
7. decide, por equidade, que o Estado deve pagar aos membros da Co-
munidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni, através da Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos, a quantia total de US$ 30.000 (trinta 
mil dólares dos Estados Unidos da América) a título de gastos e custas 
em que incorreram os membros desta Comunidade e seus represen-
tantes, ambos causados nos processos internos e no processo interna-
cional perante o sistema interamericano de proteção, conforme o 
exposto no parágrafo 169 da presente Sentença.  
Dissidente o Juiz Montiel Argüello.  
por unanimidade, 8. decide que o Estado deve apresentar à Corte In-
teramericana de Direitos Humanos, a cada seis meses, a partir da no-
tificação da presente Sentença, um relatório sobre as medidas 
tomadas para dar-lhe cumprimento.  
por unanimidade,  
9. decide que supervisionará o cumprimento desta Sentença e dará 
por concluído o presente caso uma vez que o Estado tenha dado cabal 
aplicação ao disposto na presente decisão (SECRETARIA NACIONAL 
DE JUSTIÇA, 2014, p. 64-65). 

Ainda que a violação ao direito ambiental não tenha sido diretamente 

analisada, se aplica aqui o ônus da proteção ambiental de modo reflexo ou 

por “ricochete”. Isso significa que o acesso ao meio ambiente sadio tutela não 

apenas a violação direta e imediata do bem ambiental, mas representa tam-

bém uma forma de exercício de variados direitos individuais e coletivos que 

passam a ser plenamente reivindicáveis. Desse modo, como há uma inter-

relação entre a violação dos direitos de civis e políticos da Comunidade Awas 

Tingni e o direito ambiental, entendeu-se pela violação dos termos da Con-

venção Americana. 

 

3.3 Caso Comunidades Indígenas Maias v. Belize 

 

O caso Comunidades Indígenas Maias v. Belize assume um relevo es-

pecial ao se tratar da responsabilização de Estado por questões ambientais. 

Por meio de petição apresentada pela Comissão Interamericana contra o Es-

tado de Belize, afirmou-se a ocorrência de violação de direitos consagrados 

na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, uma vez que o 

Estado permitiu a exploração de madeira e petróleo em áreas ocupadas pe-

los indígenas tradicionalmente (MAZZUOLI; TEIXEIRA, 2013).  
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De acordo com os peticionários, as contravenções do Estado tiveram 

impacto negativo no meio ambiente natural do povo maia em sua subsistên-

cia, havendo o risco de se causar outros danos no futuro (CIDH, 2004). 

A conclusão emitida pela Corte Interamericana foi no sentido de re-

conhecer que o Estado de Belize violou o direito de propriedade previsto no 

artigo XXIII da Declaração Americana em prejuízo do povo Maia, em razão 

de não ter adotado medidas efetivas para reconhecer seu direito de propri-

edade nas terras que tradicionalmente sempre ocuparam, bem como por ter 

outorgado concessões madeireiras e petroleiras a terceiros, para exploração 

das terras e recursos naturais do Povo Maia. No mesmo sentido, destacou a 

violação, pelo Estado, dos direitos de igualdade perante a lei (uma vez que o 

Estado não protegeu o povo Maia no exercício efetivo de seus direitos de 

propriedade de forma equitativa aos demais cidadãos do Estado) e do di-

reito de proteção judicial, pela ineficácia de seus procedimentos internos, 

prolatando as seguintes recomendações ao Estado de Belize (CIDH, 2004): 

(1) adotar em sua legislação interna e através de consulta plenamente 
informadas ao povo Maia, as medidas legislativas, administrativas e 
de qualquer outra espécie necessárias para delimitar, demarcar ou 
proteger por outros meios o território em que o povo Maia tenha o 
direito comum de propriedade, de acordo com suas práticas consue-
tudinárias de uso da terra, sem prejuízo para outras comunidades in-
dígenas; 
(2) adotar medidas para demarcação e delimitação das terras corres-
pondentes do povo Maia, sem prejuízo para outras comunidades indí-
genas, e, até que se adotem tais medidas, se abstenha de qualquer ato 
que possa permitir que agentes do Estado ou terceiros atuando com 
sua anuência ou tolerância, afete a existência, o valor, o uso ou gozo 
dos bens naturais e território ocupados e utilizados pelo povo Maia; e 
(3) reparar o dano ambiental decorrente das concessões madeireiras 
outorgadas pelo Estado no território tradicionalmente ocupado e uti-
lizado pelo povo Maia. 

4. O CASO BRUMADINHO: Uma tragédia/crime ambiental  

 

Em 5 de novembro de 2015 o município de Mariana – Minas Gerais 

foi varrido do mapa em razão do rompimento da “barragem do Fundão” da 

empresa Samarco Mineração S.A. Até então era considerado o maior desas-

tre tecnológico ambiental do Brasil e o maior do mundo envolvendo barra-

gem de rejeitos (MPMG, 2019). Milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos 

foram desembocar nos rios do Carmo, Gualaxo e Doce, destruindo toda a ve-



114 
 

getação, edificações e estruturas que se encontravam no curso d'água. Fo-

ram contabilizados 18 (dezoito) pessoas mortas, 1 (uma) desaparecida e 

mais de 600 (seiscentos) desabrigados (ALEIXO; BASTOS, 2017). 

Medidas judiciais e extrajudiciais foram tomadas para resguardar 

vítimas e o meio ambiente, porém até hoje afiguram-se insuficientes. Os da-

nos causados dificilmente serão contornados, em especial a poluição dos 

rios de onde as populações ribeirinhas retiravam seus sustentos. Segundo 

Letícia Soares Peixote Aleixo e Sophia Pires Bastos: 

No Caso Samarco, notória é a tolerância e a inércia do Estado a viola-
ções cometidas pelas empresas extrativas de minério, sendo que am-
bos, contudo, deveriam observar os Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos (Princípios Ruggie). Ao Estado, de um 
lado, cabe o papel fiscalizatório da atividade das empresas e de adotar 
medidas apropriadas para prevenir e investigar eventuais abusos, e 
às empresas, de outro, a responsabilidade de respeitar direitos huma-
nos e evitar que suas atividades gerem impactos negativos, os quais 
podem incluir questões ambientais, onde quer que atuem (ALEIXO; 
BASTOS, 2017, p. 147-148). 

O licenciamento ambiental de 2013 da aludida barragem de Mine-

ração, ainda gera dúvidas acerca de sua idoneidade, justamente em função 

da relação promíscua entre Estado e as empresas de Mineração, uma vez que 

além de gerarem altos lucros para seus acionistas, alavancam a criação de 

empregos nos Municípios adjacentes, o que justificaria a aprovação das li-

cenças para funcionamento. 

Ninguém fora punido até o momento e nota-se a prioridade das ques-

tões econômicas e blindagem das empresas envolvidas, em detrimento da po-

pulação afetada e o meio ambiente destruído. Lídia Borgo Duarte Santos afirma: 

Dentre os 610 milhões de reais de multas aplicadas pelos órgãos am-
bientais federal e estadual, apenas 5,6% foram pagos pela Samarco 
(Amâncio, 2019). A mineradora vem recorrendo para não pagar o to-
tal. E ainda, em junho de 2018, foi assinado um acordo entre a Sa-
marco Mineração S.A. (Samarco), suas acionistas, Vale e BHP Billiton 
Brasil Ltda. (BHP Brasil), e as instituições Ministério Público (Federal 
e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo), Defensorias Públicas 
e Advocacias Públicas (da União e dos Estados de Minas Gerais e Espí-
rito Santo). Esse acordo, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
extingue a ação judicial de R$ 20 bilhões, movida pela União e Estados 
de Minas Gerais e do Espírito Santo, e a suspensão do pagamento de 
R$ 155 bilhões por dano moral coletivo (Vale, 2018) – (SANTOS, 2019, 
p. 11). 
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Ocorre que o desastre criminoso em Mariana era apenas um prelú-

dio para uma catástrofe ainda maior. Em janeiro de 2019 rompeu-se a bar-

ragem da Vale da Mina Córrego do Feijão localizada no município de 

Brumadinho – Minas Gerais. Foram ceifadas mais de 300 (trezentas) vidas 

de moradores e funcionários da Vale S.A, Mineradora responsável pela bar-

ragem. Além de dilacerar a vida de centenas de pessoas, deixou um rastro de 

destruição no rio Paraopeba (SILVA, 2019). 

Novamente houve omissão do Estado na fiscalização de uma barra-

gem, porém desta vez as perdas humanas elevaram o acontecimento ao pa-

tamar da pior tragédia ambiental envolvendo barragens de Mineração no 

mundo. Enquanto em Mariana os danos ambientais foram extensos, em Bru-

madinho o número de vítimas fatais diretas impressiona.  

Com efeito, as sirenas de alerta de rompimento da barragem não 

funcionaram. Mais uma omissão de fiscalização ou, ao menos, fraude nos lau-

dos que atestavam a segurança da barragem. O que mais assusta a população 

brasileira é o fato de que a partir de nota emitida pela Agência Nacional de 

Mineração a respeito da condição de estabilidade de barragens “do total de 

425 barragens cadastradas, 17 apresentaram instabilidade e 39 não entre-

garam o documento” (SANTOS, 2019, p. 11).  

O receio é que a situação em Brumadinho tenha o mesmo destino da 

que ocorreu em Mariana. Neste diapasão, diante da omissão estatal na fiscaliza-

ção das empresas mineradoras no país, atrelado a falta de participação das co-

munidades afetadas nas discussões e fechamento de acordos, que estão 

ocorrendo entre empresas e órgãos públicos, entende-se que a questão tomou 

proporções que merecem a atenção internacional, em especial da Comissão de 

Direitos Humanos sediada em Washington, bem como forte atuação com impo-

sição de sanções pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Não há como se desprezar o impacto ambiental de tais eventos e a 

devastação que proporcionam ao meio ambiente e às vítimas e suas famílias. 

E é com o escopo de garantia de um meio ambiente ecologicamente equili-

brado e sadio, aliado a busca do desenvolvimento sustentável, em que cres-

cimento econômico, equidade e preservação ambiental florescem em 

conjunto, que se impõe a responsabilização do Estado brasileiro perante 

uma Corte Internacional diante de suas omissões criminosas.  

 

4.1 Mecanismos de responsabilização perante a Corte Internacional de 

Direitos Humanos e das possíveis sanções a serem aplicadas ao Brasil  

 

A priori, deve-se reconhecer desde logo a possibilidade de qualquer 

Estado que esteja vinculados voluntariamente a compromissos ou normas 
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internacionais seja responsabilizado, sejam esses atos omissivos ou comis-

sivos, desde que constituídos os elementos da responsabilidade internacio-

nais, quais sejam: ato ilícito, nexo de causalidade e existência de prejuízo ou 

dano (BUCCI; KOCH, 2014). 

A responsabilidade do Estado, inclusive, pode recair por condutas 

omissivas ou comissivas praticadas diretamente pelo Estado, por agentes 

em nome do Estado, ou até mesmo pela conduta de particulares. Nesse úl-

timo tocante, assume-se uma responsabilidade de feição indireta, decor-

rente da inércia estatal em garantir o adimplemento das obrigações 

internacionais por esse assumidas (ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2010). 

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é 

uníssona em reconhecer a responsabilidade do Estado, por ato de particula-

res, diante da inércia governamental no resguardo de direitos humanos fun-

damentais, citando-se como exemplos os casos Velásquez Rodríguez e 

Godínez Cruz, em que se assentou a responsabilidade do Estado de Hondu-

ras (CARVALHO RAMOS, 2004). 

 Dito isso e a partir do caso Brumadinho é possível verificar que: 
(i) o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Huma-
nos, dentre outros documentos internacionais que garantem a prote-
ção efetiva do meio ambiente;  
(ii) o desastre/crime ocorrido em Brumadinho/MG demonstra a ca-
racterização dos pressupostos para a responsabilidade civil interna-
cional do Brasil, eis que configurado o ato ilícito (violação da norma 
internacional), o nexo de causalidade (o ato ilícito decorreu de con-
duta direta da Vale e indireta do Estado brasileiro por sua omissão) e 
o dano (conforme discorrido no item anterior); e 
(iii) a Vale S.A, empresa responsável pelo desastre/crime, é uma pes-
soa jurídica de direito privado que atua na exploração de minério em 
variadas regiões por todo o Brasil, mediante autorização do Estado 
brasileiro (o que demonstra a sua conduta no mínimo omissiva);  

 

Significa dizer que, sob o ponto de vista caracterizador da responsa-

bilidade internacional, o Brasil poderia ser julgado pela Corte Interameri-

cana de Direitos Humanos, apontando-se violação ao art. 11 do Protocolo 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), de 17 

de novembro de 1988. 

Deve-se salientar, entretanto, que diante do obstáculo formal pre-

visto no artigo 46, parágrafo 1, para que uma petição pugnando pela respon-

sabilização do Brasil seja admitida perante a Comissão Interamericana de 
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Direitos Humanos, será preciso demonstrar que houve o exaurimento da ju-

risdição interna brasileira com o esgotamento de todos os recursos e instân-

cias nacionais. 

Admitindo-se, para fins didáticos, que tenha ocorrido o esgotamento 

da jurisdição interna brasileira, ou então, que se reconheça uma das exce-

ções à regra de esgotamento, como por exemplo no caso de existir demora 

injustificada na decisão sobre recursos7, o caso poderia ser apresentado e o 

Brasil ser responsabilizado. Nesse tocante, questiona-se, quais seriam as 

possíveis sanções impostas ao país? 

Na doutrina de André de Carvalho Ramos, a sentença da Corte Inte-

ramericana de Direitos Humanos que decidir pela procedência, total ou par-

cial, da ação de responsabilização internacional do Estado por violação de 

direitos humanos pode se efetivar na determinação de qualquer conduta 

tendente a reparar e garantir o direito violado, abrangendo desde obriga-

ções de dar, fazer e não fazer, como também a cessação do ilícito, indeniza-

ção e garantias de não repetição (CARVALHO RAMOS, 2004). 

No caso de Brumadinho/MG, a partir de decisões que já foram prolata-

das pela CIDH em outros casos, as seguintes sanções poderiam ser aplicadas: 

(i) o reconhecimento da responsabilidade internacional do Brasil na 
violação do direito ao meio ambiente sadio, por sua omissão em não 
fiscalizar as atividades de exploração de mineração pela empresa Vale 
S.A, especialmente após a tragédia/crime perpetrado em Mari-
ana/MG; 
(ii) determinar a adoção de medidas administrativas e legislativas 
para robustecer o processo de fiscalização e mesmo de concessão de 
autorização/funcionamento de empresas que explorem a mineração 
e extração de recursos minerais no país; 
(iii) imposição da obrigação de indenização em favor de todas as fa-
mílias atingidas pelo desastre de forma direta ou indireta; e 
(iv) obrigação de investigar a responsabilidade, inclusive, criminal, de 
todos os responsáveis pela direção da empresa Vale S.A, que mesmo 
ciente dos riscos de rompimento da barragem, decidiram mantê-la em 
funcionamento 

Tal responsabilização no plano internacional não apenas imporia 

uma importante pressão no Estado brasileiro para reparar, de imediato, os 

 
7 Deve-se registrar aqui a alta possibilidade de tal situação ocorrer, especialmente quando se tem como 

parâmetro a discussão que envolve os diversos processos que tratam da responsabilização da Vale pelo 

desastre/crime de Mariana/MG, já que, passados mais de 3 anos desde a tragédia ainda não houve qualquer 
condenação prolatada em primeiro grau, o que significa que tanto a discussão como a responsabilização 

levará anos para ser efetivada, se ocorrer. 



118 
 

danos causados pelo rompimento da barragem, como também para robus-

tecer a necessidade de tutela do meio ambiente saudável em terrae brasilis. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

As considerações tecidas ao longo desse trabalho tiveram por obje-

tivo discutir a possibilidade de que o Brasil, sendo signatário da Convenção 

Americana de Direitos, possa ser responsabilizado no plano internacional 

em razão do rompimento da barragem de Brumadinho/MG, notadamente 

por sua omissão na tutela do direito ambiental no país pela não fiscalização 

adequada das barragens de responsabilidade da empresa Vale S.A. 

Demonstrou-se, pontualmente, que o Sistema Interamericano de Di-

reitos Humanos do qual o Brasil é signatário não apenas apresenta a tutela 

do direito ao meio ambiente como nítido direito humano fundamental, como 

prevê fórmulas de responsabilização de seus signatários no caso de descum-

primento das normas internacionais previamente convencionadas. Inclu-

sive, conforme indicado, existem decisões da CIDH no sentido de 

responsabilizar Estados pela violação do direito ambiental, ainda que por 

“ricochete”. 

A tragédia de Brumadinho/MG, que trouxe consequências gravosas 

para o Brasil, se apresenta como um nítido caso de omissão do Estado na 

tutela do meio ambiente sadio, pois a falta de fiscalização adequada nas ins-

talações das empresas da Vale S.A é um dos motivos principais para a ampli-

tude do desastre/crime ambiental perpetrado no país. E a omissão se mostra 

ainda mais latente, pois mesmo diante do desastre/crime ambiental ocor-

rido em Mariana – um dos maiores do mundo -, o Estado brasileiro não ado-

tou medidas para fortalecer a fiscalização das barragens, tampouco adotou 

políticas públicas para prevenir outras situações do mesmo tipo. 

Nesse sentido, considerando: 

(i) a clara violação de direitos humanos perpetrada pelo Estado brasi-
leiro por sua omissão na tutela do meio ambiente sadio; 
(ii) a alta possibilidade de que eventual responsabilização da Vale S.A 
se perdure por muitos anos e a reparação ambiental e a tutela do di-
reito das vítimas do desastre/crime se tornem ineficientes (o que per-
mitiria o enquadramento na hipótese de exceção de necessário 
esgotamento das instâncias internas para acessar a CIDH); e 
(iii) as remotas chances de que o Estado brasileiro seja responsabili-
zado, no plano interno, pela sua omissão no evento danoso; 
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Conclui-se pela possibilidade de responsabilização do Brasil perante 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como forma de efetiva prote-

ção e tutela do direito ao meio ambiente, que se reveste de caráter de direito 

humano fundamental. 
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A GRAMA DO VIZINHO É MAIS VERDE? 
JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NOS CASOS DE 

DANOS AMBIENTAIS  
DE MARIANA E BRUMADINHO 

 

TIAGO TRENTINELLA 
 

 

 
Resumo: Os colapsos das barragens de rejeitos de mineração em Mariana (2015) e Bru-
madinho (2019) dispararam dois padrões de lides em jurisdições estrangeiras diferen-
tes. Corre na Justiça do Reino Unido uma ação de indenização por danos ambientais 
oriundos do acidente da Barragem do Fundão. A ré neste processo é uma das controla-
doras da Samarco, a anglo-australiana BHP DLC. Por outro lado, Brumadinho disparou 
na Justiça Federal dos Estados Unidos ao menos uma class action de compensação a in-
vestidores. A ré neste caso é a Vale, empresa domiciliada no Brasil e com títulos na bolsa 
nova-iorquina. A lei europeia autoriza que demandas visando à indenização por violações 
ambientais, mesmo que perpetradas fora da Europa, sejam propostas contra companhias 
domiciliadas naquele continente. No caso da jurisdição americana, é possível apenas bus-
car ressarcimento dos prejuízos econômicos por comunicação enganosa ao mercado e 
depreciação da Vale. As vítimas devem lançar mão de todos os meios possíveis para ali-
viar os sinistros sofridos. As situações de Mariana e Brumadinho devem servir de alerta 
para que o Estado brasileiro promova mudanças que garantam mais agilidade no socorro 
ao meio ambiente e a outras vítimas em casos semelhantes. 
 
Palavras-chave: Brumadinho. Mariana. Class action. Jurisdição estrangeira. Dano ambi-
ental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em 5 de novembro de 2015, ocorreu em Bento Rodrigues, subdis-

trito do Município de Mariana-MG, o rompimento abrupto da barragem de con-

tenção de rejeitos de mineração (Barragem do Fundão) operada pela Samarco 

Mineração S.A. (Samarco). Esta empresa tem dois sócios: a Vale S.A. (Vale) e a 

BHP Billiton Brasil Ltda. (BHP Brasil), cada um com 50% de participação acio-
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nária (SAMARCO, 2019a; SAMARCO, 2019b). A BHP Brasil, por sua vez, é con-

trolada, em última análise, pela britânica BHP Group Plc (anteriormente a BHP 

Billiton Plc) e pela australiana BHP Group Ltd. (SPG LAW, 2019a, p. 124). 

Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu em Brumadinho-MG o rompi-

mento da barragem de contenção de rejeitos de mineração situada na região 

do Córrego do Feijão (Barragem do Feijão) operada pela Vale (VALE, 2019a; 

VALE, 2019c). Trata-se de empresa de capital aberto sediada no Rio de Ja-

neiro-RJ, Brasil, listada no Novo Mercado, segmento especial da bolsa de va-

lores brasileira, a B3 S.A. (VALE, 2019b, p. 3). A companhia também 

comercializa títulos na bolsa de Nova Iorque (SCAC, 2019, p. 3). 

Ambos eventos destacados acima guardam semelhanças não apenas no 

colapso de barragens de rejeitos de mineração, mas também em suas conse-

quências. Acarretaram perdas de vidas humanas, danos ao meio ambiente, além 

de terem disparado ações judiciais e processos administrativos de naturezas di-

versas, os quais estão exemplificados e descritos sucintamente a seguir. 

O rompimento da Barragem do Fundão, cujos efeitos adversos se es-

tenderam de Minas Gerais ao Espírito Santo, motivou o Ministério Público 

Federal (MPF) a ajuizar 3 ações civis públicas pedindo, em linhas gerais, a 

reparação integral do dano e a proibição de pesca e captação de água nos 

rios contaminados. Ademais, o MPF ingressou com ação penal contra 21 pes-

soas ligadas à Samarco, Vale e BHP Brasil por homicídio qualificado com 

dolo eventual pela morte de 19 pessoas ocorridas na tragédia (MPF, 2019). 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) ingressou com 4 

ações civis públicas visando a garantir renda, moradia, assistência social e 

saúde aos atingidos (MPMG, 2018). 

Com relação a Brumadinho, além dos 5 autos de infração do IBAMA1 

e outros 6 do IGAM2, o MPMG ajuizou uma ação civil pública contra a Vale. 

Dentre os pedidos, a constituição de garantia de pelo menos R$50 bilhões 

para a reparação total dos danos (MPMG, 2019, pp. 44, 45 e 177). A CVM3, 

 
1 O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, é uma autarquia 
federal competente para exercer o poder de polícia ambiental (Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, art. 

2º). 
2 O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é autarquia do estado de Minas Gerais vinculada à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. Integra o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

Sisema, assim como o Sistema Estadual de Recursos Hídricos – SEGRH. Dentre suas competências está 
o exercício da fiscalização e do controle da utilização dos recursos hídricos no estado de Minas Gerais 

(Lei Estadual 12.584, de 17 de julho de 1997, art. 2º, art. 4º, VII; Lei Estadual 21.972, de 21 de janeiro de 

2016, art. 3º, VI, art. 7 º, art. 12, II). 
3 A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, criada em 7 de dezembro de 1976, é uma autarquia federal 

com competência para fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mo-

biliários, veicular informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele 
negociados, além de fiscalizar e inspecionar as companhias abertas (Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

art. 8 º, III e V). 
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por sua vez, instaurou 4 processos administrativos não sancionadores rela-

cionados ao rompimento da Barragem do Feijão. A autarquia visa a acompa-

nhar as divulgações da Vale, apurar a responsabilidade dos seus 

administradores4 e analisar as reclamações de investidores (CVM, 2019). 

As ações judiciais e processos administrativos avançaram. Já há de-

cisões, termos de ajustamento de conduta, acordos judiciais e extrajudiciais 

firmados para ambos os casos. Samarco e Vale publicam em suas páginas na 

internet as ações de compensação e reparação dos danos ambientais e hu-

manitários causados pelos colapsos de ambas barragens. 

Os abundantes desdobramentos jurídicos de Mariana e Brumadinho 

têm dado aos estudiosos farto material de análise. No entanto, além dos lití-

gios brasileiros exemplificados acima, também houve consequências judici-

ais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Apesar da mídia brasileira ter 

divulgado a existência dessas demandas, a academia não se debruçou sobre 

a base legal das lides em jurisdição estrangeira. 

Em vista do panorama acima, este artigo dará um passo nos estudos 

da judicialização de incidentes ambientais que, muito embora tenham ocor-

rido em território brasileiro, são processados em outros países5. O objeto de 

análise são as petições iniciais dos escritórios de advocacia que patrocinam 

as ações no Reino Unido e nos Estados Unidos. 

Das peças serão extraídos os fundamentos jurídicos que as motiva-

ram. Cabe aqui descrevê-los, indicando como as condutas dos casos de Ma-

riana e Brumadinho a eles se subsomem. O ponto de vista adotado será, por 

conseguinte, o dos autores. Não se entrará no debate do mérito, nem da con-

veniência de cada uma das ações. Tampouco serão debatidas questões de 

competência ou andamento processual. 

Os temas aqui pendentes, tais como o impacto do Brexit na ação de 

Mariana que corre no Reino Unido6, ou, eventualmente, o resultado dessas 

demandas, serão tratados em outros artigos. 

 
4 A apuração de responsabilidade dos administradores se fundamenta em seus deveres fiduciários prescri-
tos nos artigos 153 e seguintes da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 
5 O processamento de ações de danos ambientais em jurisdição estrangeira é contraditório à regra do artigo 

2º da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347, de 24 de julho de 1985). De acordo com esta, tais ações devem 
ser propostas no foro do local onde ocorrer o dano. Outrossim, trata-se de exceção ao que dispõe o artigo 

53, IV, do Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março de 2015). Tal dispositivo aponta a com-

petência do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. No entanto, nas cortes europeias já há 
precedentes em sentido contrário ao que prevê a lei brasileira. Um exemplo disso é o caso de vazamento 

de petróleo no delta do Rio Níger causado por uma subsidiária nigeriana da Shell. Cidadãos da Nigéria e 

uma organização não-governamental holandesa levaram o caso ao judiciário dos Países Baixos, onde foi 
julgado (BOUTONNET, p. 2019, p. 292). 
6 Conforme será demonstrado, os fundamentos legais de maior relevância a balizar a ação no Reino Unido 

são regulamentos da União Europeia. Eis o motivo pelo qual se deve indagar sobre as consequências do 
Brexit no caso de Mariana. O problema se resume a uma pergunta: depois da saída do bloco, o Reino 

Unido ainda aplicará a legislação europeia? 
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2. MARIANA: A AÇÃO NO REINO UNIDO 

 

Na Justiça do Reino Unido, o escritório britânico SPG Law (nome co-

mercial da Excello Law Limited) patrocina a ação que busca reparação ade-

quada por danos ambientais decorrentes do colapso da Barragem do 

Fundão, Mariana-MG (SPG LAW, 2019a, p. 114; SPG LAW, 2019b). O docu-

mento objeto deste artigo é o Master Particulars of Claim Served pursuant to 

the Order of HHJ Eyre QC dated 19 February 2019, datado de 7 de maio de 

2019, apresentado ao Technology and Construction Court do Business and 

Property Courts em Liverpool, Inglaterra (MPC)7. 

O MPC é a petição inicial do caso. Nela estão agregados todos os liti-

gantes. A ordem mencionada (Order of HHJ Eyre QC), expedida em 19 de fe-

vereiro de 2019, refere-se à autorização judicial para que as múltiplas 

demandas originárias de um único evento, o colapso da Barragem do Fun-

dão, fossem processadas conjuntamente. A regra na justiça britânica seria a 

de cada parte interessada apresentar sua petição individualmente. 

Assim, visto que a ordem é de fevereiro de 2019 e que a petição está 

datada de maio, pode-se afirmar que a ação propriamente dita teria come-

çado em maio de 2019, e não em novembro de 2018, conforme noticiado 

pela mídia. 

 

2.1 Partes 

 

Os autores são cerca de 200 mil pessoas físicas e organizações lista-

das nos anexos de 1 a 6 do que se chama no MPC de New Claim Form8 (SPG 

LAW, 2019a, p. 4). Apesar do documento analisado não particularizar cada 

um deles, o polo ativo da lide é composto por pessoas físicas (Schedule 1), 

empresas, associações, fundações educacionais, condomínios edilícios, ser-

viços notariais e registrais (Schedule 2), entidades religiosas (Schedule 3), 

municípios, incluindo Mariana-MG (Schedule 4), autarquias (Schedule 5) e o 

Povo Krenak9 (Schedule 6) (SPG LAW, 2019a, pp. 9-13). Todos eles teriam 

sido vítimas do rompimento da Barragem do Fundão. 

 
7 Apesar do MPC ser de domínio público, o documento analisado foi gentilmente enviado diretamente pelo 

SPG Law via correio eletrônico. 
8 O New Claim Form consta da Action No. HT-2019-LIV-000005, de 3 de maio de 2019, a qual não se teve 

acesso. No entanto, sabe-se que a SPG Law representa, pelo menos, cerca de 200 mil pessoas físicas, 719 

empresas, 24 municípios, 11 entidades religiosas, incluindo a arquidiocese de Mariana, 262 pessoas da 
comunidade indígena Krenak, uma associação de pescadores e a Fundação Educacional de Mariana. A 

fonte desta informação não pode ser revelada aqui. 
9 O Povo Krenak habita uma área demarcada de aproximadamente 4040ha, incluindo uma faixa de 7km 
às margens do Rio Doce, próximo ao município de Resplendor-MG, denominada Terra Indígena Krenak 

(SPG LAW, 2019a, p. 12). 
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Os réus são a BHP Group Plc (BHP Plc) e a BHP Group Limited (BHP 

Ltd)10. A primeira é uma companhia constituída na Inglaterra (Número de 

Registro: 3196209). A segunda, na Austrália (Número de Registro: ACN 004 

028 077), com registro de empresa no exterior (overseas company) que usa 

o nome “BHP Group (Aus) Ltd” para realizar negócios no Reino Unido. Am-

bas têm o mesmo domicílio: Nova South, 160 Victoria Street, London SW1E 

5LB (SPG LAW, 2019, pp. 13-14)11. 

BHP Plc e BHP Ltd (em conjunto designadas simplesmente BHP 

DLC) atuam como se fossem uma única entidade jurídica sob uma estrutura 

denominada Dual Listed Company (DLC)12. A BHP DLC é, em última análise, 

e conforme demonstrado a seguir, uma das controladoras da pessoa jurídica 

responsável pela operação da Barragem do Fundão: a Samarco. 

A Samarco é uma joint venture igualmente dividida entre Vale e BHP 

Brasil. A BHP Brasil, por sua vez, tem seu capital dividido entre Marcona 

(40,35%), BHP Minerals (47,08%) e BHP IFC (12,57%). Marcona é subsidi-

ária integral da BHP IFC. Ambas BHP Minerals e BHP IFC pertencem à BHP 

Holdings International. Esta é 88,50% da BHP Holdings USA e 11,50% da 

BHP DLC. A BHP DLC tem a totalidade da BHP Holdings USA13. O organo-

grama da Figura 1 ilustra a complexa composição acionária descrita. 

A atuação conjunta ia além da estrutura DLC. Em documentos desti-

nados ao mercado, tais como relatórios anuais e o Form 20-F da United States 

Securities and Exchange Commission (SEC), foi transmitido que a BHP DLC e 

suas subsidiárias atuariam, na verdade, como uma só entidade, tendo, inclu-

sive, um grupo gestor unificado. Exemplos são abundantes, mas destacare-

mos apenas um deles. Em carta de 18 de março de 2014 à SEC, a BHP DLC 

afirmou que seu CEO criou o Group Management Committee (GMC) para dar 

 
10 No MPC, a BHP Plc é designada First Defendant e a BHP Ltd, Second Defendant. 
11 Em 2018, a BHP Plc alterou sua razão social de BHP Billiton Plc para BHP Group Plc. No mesmo ano, 

a BHP Ltd alterou sua razão social de BHP Billiton Ltd para BHP Group Ltd. 
12 BHP Plc e BHP Ltd foram constituídas como pessoas jurídicas separadas, distintas uma da outra. No 
entanto, desde a fusão ocorrida em 29 de junho de 2001, elas passaram a atuar como uma Dual Listed 

Company. Ou seja, companhias que atuam como se fossem uma única entidade com fins lucrativos, cujas 

diretorias são compostas pelas mesmas pessoas, com o mesmo CEO, com estrutura de gestão unificada e 
objetivos comuns. Em outras palavras, os diretores devem exercer seus poderes levando em consideração 

os interesses de ambas organizações. A fusão foi desenhada de maneira que os acionistas de cada uma das 

companhias ocupassem a posição de acionista de uma só entidade, compartilhando os ativos e passivos de 
ambas. Essa relação é regida pelo DLC Structure Sharing Agreement, de 29 junho de 2001. Outro contrato 

relevante é o Deed Poll Guarantees, segundo o qual BHP Plc e BHP Ltd outorgam garantias cruzadas em 

favor dos credores uma da outra (SPG LAW, 2019a, pp. 14-15). 
13 Marcona (Marcona International S.A.) é uma companhia registrada no Panamá. BHP Minerals (BHP 

Minerals International LLC) e BHP IFC (BHP International Finance Corp.) são companhias constituídas 

em Delaware e também registradas no Texas. BHP Holdings USA (BHP Holdings (USA) Inc.) e BHP 
Holdings International (BHP Holdings (International) Inc.) são companhias constituídas em Delaware 

(SPG LAW, 2019a, pp. 4-6). 
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liderança ao Grupo (i.e., BHP DLC e suas subsidiárias) e para ajudá-lo a al-

cançar seus objetivos corporativos. Conforme consta desse documento, o 

GMC orientava todos os negócios sob o guarda-chuva da BHP DLC (SPG LAW, 

2019a, p. 17-26). 

 

 

A conclusão a que se chega é que a BHP DLC exerceria, de fato e de 

direito, controle sobre as atividades de suas subsidiárias (e.g., minerários, 

i.e., Samarco), compreendendo também questões pertinentes à saúde, segu-

rança e meio ambiente dos seus negócios14 (SPG LAW, 2019a, p. 26). 

 

 
14 Dentre os países de Common Law, há precedentes nas cortes do Reino Unido e do Canadá nos quais a 

matriz é responsabilizada danos ao meio ambiente causados por filiais ou subsidiárias sediadas em países 

estrangeiros. O fundamento jurídico alegado foi o dever de diligência que devem ter as companhias con-
troladoras sobre suas controladas. Tais precedentes não garantem, contudo, que as empresas-mães sempre 

serão sancionadas pelas condutas de suas empresas-filhas (BOUTONNET, p. 2019, pp. 292-293). 

BHP Group Structure  
Chart (SPG LAW 2019a, p. 124) 

Figura 1 
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2.2 Fundamentos legais 

 

A jurisdição britânica neste caso é garantida pelo Regulamento (UE) 

1215/2012, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, 

ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. 

Nas disposições gerais do Capítulo II, sobre competência, o Artigo 4º deter-

mina que as pessoas domiciliadas em um país da União Europeia (EU) de-

vem ser demandas, independentemente de sua nacionalidade, nos tribunais 

do Estado-Membro de seu domicílio15. 

Conforme explicado no capítulo “2.1 As Partes” acima, a BHP DLC 

tem seu escritório comercial registrado em Londres. Assim, os autores do 

MPC estariam legitimados a utilizar a jurisdição inglesa para processar seus 

pleitos. Não obstante, por estarem fora da Inglaterra, os autores tiveram que 

ser previamente autorizados a iniciar o processo. Eis o mandamento do Civil 

Procedure Rules, Rules and Directions, Rule 6.36.16, bem como do Practice Di-

rection 6B, Paragraph 3.1. (1)17. Em síntese, esses dispositivos prescrevem 

que autorização judicial deve ser requerida para que alguém de fora da ju-

risdição britânica demande contra outrem nela domiciliado. 

Apesar do direito processual britânico ser aplicado, a lei do Reino 

Unido não será levada em consideração no que tange ao direito material en-

volvido. O Regulamento (CE) 864/2007, de 11 de julho de 2007, sobre a lei 

aplicável às obrigações extracontratuais, determina, como regra geral, que a 

lei aplicável aos casos de responsabilidade fundada em ato lícito, ilícito ou 

no risco é a lei do país onde o dano ocorreu (Artigo 4º (1))18. 

 
15 Regulamento (UE) 1215/2012, Artigo 4º: 1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as pes-

soas domiciliadas num Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, 

nos tribunais desse Estado-Membro. 2. As pessoas que não possuam a nacionalidade do Estado-Membro 
em que estão domiciliadas ficam sujeitas, nesse Estado-Membro, às regras de competência aplicáveis aos 

nacionais (UNIÃO EUROPEIA, 2012, p. 7). 
16 Civil Procedure Rules, Rules and Directions, Rule 6.36: In any proceedings to which rule 6.32 or 6.33 
does not apply, the claimant may serve a claim form out of the jurisdiction with the permission of the court 

if any of the grounds set out in paragraph 3.1 of Practice Direction 6B apply (JUSTICE, 2017a). 
17 Practice Direction 6B, Paragraph 3.1. (1): The claimant may serve a claim form out of the jurisdiction 
with the permission of the court under rule 6.36 where a claim is made for a remedy against a person 

domiciled within the jurisdiction (JUSTICE, 2017b). 
18 Regulamento (CE) 864/2007, Artigo 4º, Regra geral: 1. Salvo disposição em contrário do presente re-
gulamento, a lei aplicável às obrigações extracontratuais decorrentes da responsabilidade fundada em acto 

lícito, ilícito ou no risco é a lei do país onde ocorre o dano, independentemente do país onde tenha ocorrido 

o facto que deu origem ao dano e independentemente do país ou países onde ocorram as consequências 
indirectas desse facto. 2. Todavia, sempre que a pessoa cuja responsabilidade é invocada e o lesado tenham 

a sua residência habitual no mesmo país no momento em que ocorre o dano, é aplicável a lei desse país. 

3. Se resultar claramente do conjunto das circunstâncias que a responsabilidade fundada em acto lícito, 
ilícito ou no risco tem uma conexão manifestamente mais estreita com um país diferente do indicado nos 

nos 1 ou 2, é aplicável a lei desse outro país. Uma conexão manifestamente mais estreita com um outro país 

poderá ter por base, nomeadamente, uma relação preexistente entre as partes, tal como um contrato, que 
tenha uma ligação estreita com a responsabilidade fundada no acto lícito, ilícito ou no risco em causa 

(UNIÃO EUROPEIA, 2007, p. 5). 
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O Regulamento (CE) 864/2007 vai além. Em seu artigo 7º, dispõe 

que a lei aplicável a obrigações decorrentes de danos ambientais, não patri-

moniais, ou patrimoniais decorrentes daqueles, segue a regra do Artigo 4º 

(1) já destacado. O demandante pode, no entanto, escolher a lei do país de 

origem do fato que desencadeou o dano19. 

Considerando que o colapso da Barragem do Fundão (fato desenca-

deador) ocorreu em Mariana-MG, e suas consequências (danos ambientais, 

não patrimoniais, ou patrimoniais decorrentes daqueles) seguiram o curso 

do Rio Doce, atingindo os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o direito 

material aplicável à ação na Justiça britânica é a lei brasileira. 

Assim, os pedidos de indenização presentes nessa demanda têm por 

base os artigos 170, VI e 225, §2º da Constituição; os artigos 3º II a IV, e 14, 

§1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 31 de agosto 

de 1981); artigos 186, 187, 275, 927, 932, 942, 944, 948 e 949 do Código 

Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002); artigos 116 e 117 da Lei das 

Sociedades Anônimas (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976); bem como 

artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 27 de maio de 1998) 

(SPG LAW, 2019a, pp. 89-94). 

Em resumo, os dispositivos legais listados acima fundamentariam o 

seguinte. A personalidade jurídica da Samarco, incapaz de fazer jus aos pas-

sivos do colapso da Barragem do Fundão, poderia ser desconsiderada. Dessa 

forma, a BHP DLC, controladora de fato e de direito da Samarco, tendo vio-

lado suas obrigações de diligência, seria responsável solidária, independen-

temente da demonstração de culpa, pelos danos ambientais diretos e 

reflexos. Da mesma forma, teria a obrigação de reparação integral tanto em 

relação ao meio ambiente quanto às vítimas da tragédia (SPG LAW, 2019a, 

pp. 94-107). 

Finalmente, destaca-se como base legal a Convenção Europeia de Di-

reitos Humanos. Segundo seu artigo 6º, todos têm direito a que sua causa 

seja examinada por tribunal independente em prazo razoável20. O MPC in-

dica que já houve, ao menos, duas ações civis públicas no Brasil visando a 

 
19 Regulamento (CE) 864/2007, Artigo 7º, Danos ambientais: A lei aplicável à obrigação extracontratual 
que decorra de danos ambientais ou de danos não patrimoniais ou patrimoniais decorrentes daqueles é a 

que resulta da aplicação do nº 1 do artigo 4º, salvo se a pessoa que requer a reparação do dano escolher 

basear o seu pedido na lei do país onde tiver ocorrido o facto que deu origem ao dano. (UNIÃO 
EUROPEIA, 2007, p. 6). 
20 Convenção Europeia de Direitos Humanos, Artigo 6°, Direito a um processo equitativo: 1. Qualquer 

pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por 
um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos 

seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria 

penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proi-
bido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da 

ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de menores 
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garantir indenização integral às vítimas. De fato, alguns dos autores chega-

ram a receber da Vale e da BHP Brasil, via Fundação Renova, algum dinheiro 

a título de compensação. No entanto, não se acredita que a Justiça brasileira 

vá atender aos pleitos satisfatoriamente ou de forma célere21. Tal atuação 

judiciária seria incompatível com o disposto na Convenção mencionada 

(SPG LAW, 2019a, pp. 88-89). 

 

3. BRUMADINHO: A AÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Na Justiça dos Estados Unidos, o escritório americano Rosen Law 

Firm P.A., de Nova Iorque, patrocina uma das ações coletivas para reparação 

de danos sofridos pelos investidores da Vale devido à comunicação enga-

nosa ao mercado e à perda de valor da companhia dado o colapso da Barra-

gem do Feijão, Brumadinho-MG (ROSEN LAW FIRM, 2019a). O documento 

objeto deste artigo é o Case No: 1:19-cv-00526, Class Action Complaint for Vi-

olations of the Federal Securities Laws, datado de 28 de janeiro de 2019, apre-

sentado ao United States District Court, Eastern District of New York (Class 

Action)22. 

 

3.1 Partes 

 

A Class Action foi interposta em 28 de janeiro de 2019 por Bryan 

Rauch. Nesta ação, ele figura como o Lead Plaintiff23, atuando em seu nome 

 
ou a protecção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente 10 
11 necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para 

os interesses da justiça. 2. Qualquer pessoa acusada de uma infracção presume-se inocente enquanto a sua 

culpabilidade não tiver sido legalmente provada. 3. O acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: 
a) Ser informado no mais curto prazo, em língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa 

da acusação contra ele formulada; b) Dispor do tempo e dos meios necessários para a preparação da sua 

defesa; c) Defender-se a si próprio ou ter a assistência de um defensor da sua escolha e, se não tiver meios 
para remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente por um defensor oficioso, quando os inte-

resses da justiça o exigirem; d) Interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a convo-

cação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas de acusação; 
e) Fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua usada no pro-

cesso. (ECHR, p. 9). 
21 Thomas Goodhead, que assina o MPC da SPG Law (SPG LAW, 2019a, p.114), declarou ao periódico 
The Guardian que, mesmo tendo passado três anos da tragédia, muitos teriam recebido apenas compensa-

ções irrisórias. Ademais, destacou: “Brazil’s courts are cripplingly slow” e “The main purpose of filing 

this case in the UK is to move at greater speed and to seek a greater amount. People have been let down 
by the politicians and the courts. We tell them there is no guarantee of winning, but we will put up a proper 

fight on their behalf.” (WATTS, 2018). 
22 A peça inicial da Class Action pode ser encontrada no sítios do Rosen Law Firm, assim como no do 
Securities Class Action Clearinghouse (SCAC), da Stanford Law School (ROSEN LAW FIRM, 2019b; 

SCAC, 2019). A diferença é que o SCAC disponibiliza os documentos constantes dos autos. Já Rosen Law 

Firm, uma minuta atualizada. O processo também pode ser visualizado e acompanhado na página do Dock-
etbird (DOCKETBIRD, 2019). 
23 O Lead Plaintiff também é designado Named Plaintiff ou Class Representative. 
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e representando um grupo de pessoas ou organizações que, lesadas por um 

evento comum, buscam na Justiça compensação por suas perdas (Class). 

Neste caso, a Class, ou classe, é composta pelos compradores de títulos da 

Vale comercializados na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) no período entre 7 de 

junho de 2016 a 6 fevereiro de 2019 (Class Period) (ROSEN LAW FIRM, 

2019a; SCAC, 2019, p. 2) 24. 

Em outras palavras, o autor é Bryan Rauch representando a si e a classe 

a que pertence: os compradores de papeis da Vale durante o Class Period. Os 

membros da classe foram economicamente lesados neste investimento por in-

frações que teriam sido perpetradas pela companhia (SCAC, 2019, p. 3). 

Os réus são a Vale, cujos títulos estavam sendo negociadas na bolsa 

de Nova Iorque durante o Class Period, bem como seus executivos a seguir: 

Murilo Ferreira (CEO de 2011 a maio de 2017), Fabio Schvartsman (CEO 

desde maio de 2017) e Luciano Siani Pires (CFO desde 1º de agosto de 2012). 

Alega-se que esses executivos, tendo participado da administração 

em mais alto nível, bem como das operações do dia a dia da companhia, es-

tavam envolvidos, direta ou indiretamente, na implementação e supervisão 

de seus controles internos. Portanto, estariam cientes, ou teriam negligenci-

ado gravemente, a disseminação de declarações falsas ou enganosas pela 

Vale (SCAC, 2019, pp. 3 e 4), especialmente aquelas sobre questões ambien-

tais, de segurança de suas instalações, equipamentos e empregados. Esta se-

ria a infração cometida. 

A Vale figura como responsável pelos atos de seus executivos nos 

termos do respondeat superior. Segundo esta doutrina, o empregador ou res-

ponsável legal assume as consequências civis dos atos ilícitos de seus em-

pregados ou agentes, desde que os atos tenham ocorrido dentro do escopo 

do trabalho ou representação designados pelo superior (LII, 2019; SCAC, 

2019, pp. 4). 

 

3.2 Fundamentos legais 

 

A Class Action foi proposta nos termos dos artigos 23(a) e 23(b)(3) 

do Federal Rule of Civil Procedure (SCAC, 2019, p. 9). 

O artigo 23(a) lista os requisitos para esse tipo de ação. Assim, deve 
haver uma questão de fato ou de direito comum a toda uma classe. A classe, 
por sua vez, deve ser numerosa a ponto da reunião de todos os seus mem-
bros ser impraticável. Dadas essas condições, um ou mais membros desse 
grupo poderá demandar em juízo como seu representante (lead plaintiff). 

 
24 Inicialmente, o Class Period era de 13 de abril de 2018 a 28 de janeiro de 2019 (SCAC, 2019, p. 2), 

tendo sido alargado em 27 de março de 2019 (ROSEN LAW FIRM, 2019a). 
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Este deve manter o compromisso de proteger adequadamente o interesse 
da classe25 (US COURTS, 2018, p. 30). 

Já o artigo 23(b) prescreve os tipos de class action e os requisitos 
para que ela seja mantida. O item (3) determina que as questões de fato ou 
de direito comuns à classe devem predominar sobre questões que afetem os 
membros individualmente, sendo, portanto, esse tipo de ação a mais efici-
ente para a solução da controvérsia26. 

Na Class Action examinada, a questão de fato e de direito comuns aos 
membros da classe seria a depreciação de seu investimento (i.e., títulos da 
Vale) em vista do rompimento da barragem, e a violação das leis federais de 
valores mobiliários dada a propagação de informações enganosas sobre a 
companhia. Apesar de não se saber o número exato de membros, conside-
rando que tais papeis foram ativamente negociados, acredita-se que haveria 
centenas, ou milhares de pessoas nessa situação. O número excessivo de po-
tenciais litigantes individuais já apontaria a class action como via processual 
mais adequada para a lide (SCAC, 2019, pp. 9-11). 

Todos os réus teriam violado o Artigo 10(b) da Securities Exchange 

Act de 193427, bem como seu regulamento prescrito no Code of Federal Reg-

ulations, §240.10b-528 (SCAC, 2019, p. 12). Em linhas gerais, esses dispositi-

vos determinam ser ilegal vender títulos mobiliários registrados (e.g., ações, 

 
25 Federal Code of Civil Procedure, Rule 23. Class Actions. (a) PREREQUISITES. One or more members 
of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all members only if: (1) the class is so 

numerous that joinder of all members is impracticable; (2) there are questions of law or fact common to 

the class; (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of 
the class; and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class. 
26 Federal Code of Civil Procedure, Rule 23. Class Actions. (b) TYPES OF CLASS ACTIONS. A class 

action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if: (1) prosecuting separate actions by or against 
individual class members would create a risk of: (A) inconsistent or varying adjudications with respect to 

individual class members that would establish incompatible standards of conduct for the party opposing 

the class; or (B) adjudications with respect to individual class members that, as a practical matter, would 
be dispositive of the interests of the other members not parties to the individual adjudications or would 

substantially impair or impede their ability to protect their interests; (2) the party opposing the class has 

acted or refused to act on grounds that apply generally to the class, so that final injunctive relief or cor-
responding declaratory relief is appropriate respecting the class as a whole; or (3) the court finds that the 

questions of law or fact common to class members predominate over any questions affecting only individ-

ual members, and that a class action is superior to other available methods for fairly and efficiently adju-
dicating the controversy. The matters pertinent to these findings include: (A) the class members’ interests 

in individually controlling the prosecution or defense of separate actions; (B) the extent and nature of any 

litigation concerning the controversy already begun by or against class members; (C) the desirability or 
undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum; and (D) the likely dif-

ficulties in managing a class action (US COURTS, 2018, pp. 30 e 31). 
27 Securities Exchange Act, Section 10(b): It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the 
use of any means or instrumentality of interstate commerce or of the mails, or of any facility of any national 

securities exchange— (…) (b) To use or employ, in connection with the purchase or sale of any security 

registered on a national securities exchange or any security not so registered, or any securities based 
swap agreement any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of such rules and 

regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for the 

protection of investors (SEC, 2019, pp. 96-97). 
28 Code of Federal Regulations, Title 17, Chapter II, Part 240, Subpart A, §240.10b-5, Employment of 

manipulative and deceptive devices: It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?gp=&SID=c59c1ab9d2e72ef8a8226036bc608976&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title17/17tab_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?gp=&SID=c59c1ab9d2e72ef8a8226036bc608976&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title17/17chapterII.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=c59c1ab9d2e72ef8a8226036bc608976&mc=true&n=pt17.4.240&r=PART&ty=HTML
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=c59c1ab9d2e72ef8a8226036bc608976&mc=true&n=sp17.4.240.a&r=SUBPART&ty=HTML


132 
 

ADRs) valendo-se de artifícios fraudulentos, declarações falsas ou omissões 

de fatos relevantes. 

A Vale e seus executivos vinham declarando ao mercado que moni-

toravam os riscos de sua atividade, assim como controlavam suas instala-

ções e equipamentos (i.e., barragens), aspectos laborais e ambientais, de 

acordo com a legislação vigente e as melhores práticas internacionais. A ile-

galidade estaria no fato dessas declarações não representarem a fiel situação 

da companhia e seus ativos. Mais concretamente, os réus teriam faltado com 

a verdade, por exemplo, em não avaliar adequadamente o risco de rompi-

mento da Barragem do Feijão; e ao se verificar que os programas para mitigar 

incidentes à saúde e segurança eram inadequados (SCAC, 2019, pp. 5-8). 

A representação incorreta da realidade, para as quais os réus 

concorreram direta ou indiretamente, inflou o valor dos papeis da Vale du-

rante o Class Period. Não estando cientes da situação da companhia, o autor 

e sua classe acabaram não apenas comprando tais papeis, mas também os 

adquirindo a preços artificialmente elevados. Ademais, todas as multas, 

ações judiciais, indenizações e a repercussão negativa decorrentes do co-

lapso depreciaram o valor de seu investimento. Eis o fundamento do preju-

ízo econômico alegado na Class Action (SCAC, 2019, pp. 8-9, 13-14). 

Finalmente, aos réus pessoas físicas, quais sejam, os executivos 

Murilo Ferreira, Fabio Schvartsman e Luciano Siani Pires, aplica-se o Artigo 

20(a) da Securities Exchange Act de 193429 (SCAC, 2019, p. 14). Segundo este 

dispositivo, aqueles com poderes sobre uma companhia devem ser com ela 

juridicamente solidários na mesma medida das responsabilidades da em-

presa. Exceção é feita se se provar boa-fé, ou no caso de o exercício desses 

poderes não ter concorrido, direta ou indiretamente, para um ato ilícito. 

Os executivos citados, tendo cargos elevados dentro da hierar-

quia da Vale, deveriam saber que as declarações ao mercado eram engano-

sas. Eles não teriam apenas o dever, mas também o poder de oferecer 

informações acuradas aos investidores. Ao faltar-lhes diligência, estes réus 

 
of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national 
securities exchange, (a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud, (b) To make any untrue 

statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the statements 

made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or (c) To engage in 
any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit upon any 

person, in connection with the purchase or sale of any security (E-CFR, 2019). 
29 Securities Exchange Act, Section 20(a): (a) Every person who, directly or indirectly, controls any person 
liable under any provision of this title or of any rule or regulation thereunder shall also be liable jointly 

and severally with and to the same extent as such controlled person to any person to whom such controlled 

person is liable (including to the Commission in any action brought under paragraph (1) or (3) of section 
21(d)), unless the controlling person acted in good faith and did not directly or indirectly induce the act 

or acts constituting the violation or cause of action. (SEC, 2019, p. 296). 
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teriam acabado por induzir o autor e sua classe a tomarem a decisão equi-

vocada de comprar dos papeis dessa companhia (SCAC, 2019, pp. 14-15). 

 

4. BREVE ANÁLISE COMPARATIVA: MARIANA E BRUMADINHO 

 

Os casos de Mariana e Brumadinho guardam muitas semelhanças 

entre si. Dizem respeito ao rompimento de barragens de rejeitos de minera-

ção no mesmo estado da federação, Minas Gerais. Também envolvem a 

maior empresa mineradora do Brasil, a Vale. Motivaram a atuação dos Mi-

nistérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais, que ajuizaram ações 

civis públicas e firmaram termos de ajustamento de conduta. Acionaram os 

órgãos de controle ambiental federal e estadual, IBAMA e IGAM, que lavra-

ram seus respectivos autos de infração. 

Apesar das muitas similaridades em âmbito nacional, os casos das 

barragens tiveram consequências diversas em outras jurisdições, com duas 

ações bastante diferentes entre si em muitos aspectos. 

Primeiramente, os autores. No Reino Unido, a ação agrega cerca de 

200 mil indivíduos e organizações pleiteando indenização pelos danos am-

bientais que impactaram adversamente suas rotinas, negócios, memórias, 

credos, modos de viver. Nos Estados Unidos, a ação foi proposta por uma 

única pessoa a representar um grupo de investidores que se julgam lesados 

economicamente por difusão de informações enganosas ao mercado e de-

preciação da companhia. 

Uma das razões para as diferenças apontadas acima está no domicí-

lio dos réus. A BHP DLC, com escritório em Londres, fica sujeita à legislação 

da União Europeia. Segundo esta, as obrigações extracontratuais de domici-

liados na Europa, mesmo que originadas fora do território europeu (e.g., da-

nos ao meio ambiente), podem ser processadas pelo juízo competente da EU. 

Ou seja, no caso de Mariana, a Inglaterra. 

Uma vez que a Vale foi constituída no Brasil e está sediada no Rio de 

Janeiro, dificilmente será atingida diretamente pela sentença inglesa. Da 

mesma forma, parece pouco provável que a Vale seja ré em uma ação de inde-

nização na Justiça americana iniciada pelas vítimas diretas do colapso da Bar-

ragem do Feijão. Por outro lado, o fato de ser uma companhia de capital aberto 

que negocia títulos na NYSE propiciou que a Class Action fosse ajuizada. 

Também chama a atenção a diferença de tratamento que cada ação 

deu à questão da desconsideração da personalidade jurídica. No caso ame-

ricano, não foi necessário que a Class Action se debruçasse sobre o tema por-

que clara estava a relação entre os papeis negociados na NYSE e a Vale. O 
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MPC, por sua vez, precisou dedicar uma longa argumentação para desconsi-

derar a Samarco e atingir sua controladora final, a BHP DLC. 

Como a lei brasileira deve ser aplicada ao processo na Inglaterra, 

conforme o MPC, a desconsideração teria por fundamento legal a previsão 

explícita do artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais30. Ademais, a responsabi-

lização da BHP DLC também se justificaria com base nos artigos 116 e 117 

da Lei das Sociedades Anônimas. Estes dispositivos tratam dos deveres do 

acionista controlador de fazer cumprir a função social da empresa31, respon-

dendo pelo exercício abusivo de seu poder32. 

A agilidade, ou falta dela, para que as ações fossem protocoladas 

também é digna de nota. O rompimento da Barragem do Fundão ocorreu em 

5 de novembro de 2015. O MPC está datado de 7 de maio de 2019. Assim, 

houve um lapso de 3 anos, 6 meses e 2 dias, ou 1279 dias, entre o evento 

danoso e o início do processo no Reino Unido. O colapso da Barragem do 

Feijão se deu em 25 de janeiro de 2019. A Class Action foi protocolada em 28 

de janeiro de 2019. Ou seja, 3 dias após a tragédia. 

Ao que parece, o sistema de justiça estadunidense oferece um ins-

trumento processual mais ágil via class action. Nela, apenas um litigante 

pode apresentar a ação em nome de outros de sua classe, sem que estes te-

nham tomado pé da lide, ou nela ingressado formalmente. A prévia reunião 

de 200 mil autores em torno de um único representante legal, assim como o 

pedido de autorização judicial para que todos figurassem no polo ativo da 

mesma demanda, foram fatores a determinar o início tardio do processo no 

Reino Unido. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os rompimentos das barragens de rejeitos de mineração no estado 

de Minas Gerais produziram ações de naturezas distintas no exterior. Em 

 
30 Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 27 de maio de 1998), artigo 4º: Poderá ser desconsiderada a 
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qua-

lidade do meio ambiente. 
31 Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976), artigo 116, Parágrafo único: O 
acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir 

sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que 

nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar 
e atender. 
32 Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976), artigo 117: O acionista contro-

lador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São modalidades de 
exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao inte-

resse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação 

dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; (...) g) aprovar 
ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar 

denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. 
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resumo, enquanto a ação britânica beneficiará as vítimas diretas da tragédia 

de Mariana, a dos Estados Unidos, relativa a Brumadinho, se alinhará aos 

interesses, igualmente legítimos, dos investidores lesados. 

A Class Action foi apresentada ao juízo americano apenas 3 dias após 

o acontecimento em Brumadinho. Muito embora esse tipo de litígio seja di-

ferente do britânico, a agilidade do sistema de justiça estadunidense deveria 

servir de inspiração para a construção de um mecanismo judiciário que tra-

tasse as catástrofes ambientais e humanitárias de maneira mais eficiente. 

A ação civil pública, com a atuação do Ministério Público ou de asso-

ciações interessadas, poderia cumprir essa função. Seria semelhante a uma 

class action no sentido de que uma entidade litigaria em nome de outros rela-

cionados, fática e juridicamente, a uma demanda. No entanto, por mais atuan-

tes que sejam os autores, não há motivos para se acreditar que o 

processamento de uma solução final adequada contaria com um tratamento 

célere do judiciário brasileiro. Neste ponto, a crítica de Thomas Goodhead, da 

SPG Law, faz sentido: “Brazil’s courts are cripplingly slow” (WATTS, 2018). 

Mesmo tendo decorrido mais de 3 anos do colapso da Barragem do 

Fundão, as vítimas de Mariana tiveram, ao menos, o consolo de poder buscar 

uma indenização mais adequada em outra jurisdição. Exceto os investidores 

da Vale em Nova Iorque, provavelmente não será o caso das vítimas de Bru-

madinho. Resta a elas poder contar com o que têm oferecido a companhia e 

a Justiça brasileiras. 

Outro ponto a se considerar é a “sorte” de os acidentes terem ocor-

rido em instalações das maiores mineradoras do mundo. São companhias 

em plena atividade, cujos porte e capital não permitirão que qualquer vítima 

fique desamparada por insolvência. Imagine-se uma situação na qual a bar-

ragem rompida fosse de uma massa falida? Ou de uma pessoa jurídica cuja 

capacidade financeira estivesse aquém do passivo ambiental? 

Os eventos de Mariana e Brumadinho devem ser vistos como alerta 

ao Estado brasileiro. É imperioso que se constitua um fundo que lide, de ma-

neira ágil e exclusiva, com catástrofes ambientais e humanitárias. Esse me-

canismo seria utilizado em casos cujos responsáveis não pudessem ser 

identificados, ou, se identificados, não pudessem arcar com as consequên-

cias dos danos. Não se trata de uma sugestão para eximir obrigações de 

quem quer que seja. Almeja-se, apenas, prestar auxílio imediato àqueles que, 

embora substancialmente lesados, não teriam a quem recorrer. 

Afinal, como vimos, não é sempre que se pode alcançar a grama 

verde do vizinho. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE DESAMPARO, 
ANGÚSTIA E TRAUMA: A TRAGÉDIA EM 

BRUMADINHO 

ELIZABETH SAMUEL LEVY 
PAULO ROBERTO CECCARELLI 

 
 
 

RESUMO: O presente artigo visa tecer considerações sobre o sofrimento psíquico dos 
sobreviventes e familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. Este debate será ar-
ticulado a um estudo psicanalítico sobre desamparo, angústia e trauma, vividos pelos 
que passaram direta ou indiretamente pelo impacto da maior tragédia ambiental do 
Brasil (2019). A emergência, o imediato do desastre, ameaça psiquicamente o sujeito, 
provocando angústia, como um sinal. A angústia segundo Freud (1926) é a reação ori-
ginal ao desamparo no trauma. A Psicanálise pode oferecer a escuta ao pathos, no que 
diz respeito ao sofrimento psíquico, do processo de significação da angústia e do senti-
mento de desamparo sob situações traumáticas, considerando a singularidade dos su-
jeitos implicados, na diversidade dos acontecimentos.  
 
Palavras chaves: Desamparo. Trauma. Angústia. Sofrimento Psíquico. 

 

 
O trauma corta a vida em duas partes: antes e de-
pois. Só que aquele que respira depois não é o 
mesmo de antes. Um morreu; outro ficou em seu lu-
gar (...). Aquele que “voltou a nascer” é um lesado, 
um sonâmbulo que carrega os restos mortais da-
quele que não voltará mais.  

                                                              Braustein, 2003. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Na atualidade a grande incidência de emergências e desastres, 

tanto na esfera ambiental quanto social, despertou em nós o desejo de de-

senvolvermos um estudo mais aprofundado sobre as repercussões psíqui-

cas nos indivíduos originadas da vivência de tais situações traumáticas.
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 Os eventos naturais em decorrência ou não da intervenção do ho-

mem no ambiente têm gerado destruição, ocasionando irreversíveis alte-

rações climáticas, que incidem no surgimento de furacões, tsunamis, 

deslizamentos de terra, terremotos, alagamentos, secas e queimadas.  

 No cotidiano urbano, as situações limites vivenciadas também geram 

medo, angústia e desamparo em populações inteiras que perdem suas ca-

sas, seus bens, seus entes queridos e, com isso, seu bem-estar psíquico, 

quando não suas identidades.  

 Pretendemos, neste trabalho, pleitear uma análise a partir de pres-

supostos psicanalíticos na leitura destes acontecimentos. A escuta do su-

jeito proposta pela psicanálise lhe oferece condições para se expressar, 

acessar sua realidade interna e, por sua vez, a atribuir lugar ao afeto.   

 Freud (1930) em O Mal-Estar na Civilização se debruça de forma con-

tundente sobre a angústia que assola o homem no momento em que este 

se depara com a sua incontestável fragilidade diante da natureza, da cul-

tura, do seu próprio corpo e do outro.  

 Ainda no século XX, Freud parecia profetizar os acontecimentos fu-

turos, que são tão presentes hoje, principalmente pela proximidade globa-

lizada das informações, que penetram em nossos lares, às vezes com um 

simples clique. A modernidade tem seu preço e todos pagam por ele. Não é 

nada fácil suportar perdas e separações das quais não temos como escapar 

ao longo de nossas vidas, muitas vezes provocadas pela ação do próprio 

homem e de pessoas que amamos. Dar conta de tudo isso se torna ainda 

mais penoso, à medida que, somos bombardeados pelo sofrimento advindo 

tanto do mundo externo, quanto do interno1. 

  Os efeitos de acontecimentos desastrosos e traumáticos anunciados 

pela mídia aumentam ainda mais nosso sofrimento cotidiano. Não aconte-

cem mais num lugar longínquo, mas aqui e ali, dentro de cada um, confron-

tando o sujeito a sua incompletude e, fundamentalmente, ao seu 

desamparo. Enfim, como aplacar as emergências na urgência de cada um, 

frente à cena indizível das catástrofes e desastres, e à impossibilidade de 

elaboração de tais situações?   

 Amparados pela teoria psicanalítica, em particular pelos escritos de 

Freud e de outros autores da psicanálise contemporânea, procuraremos fa-

zer uma articulação teórica sobre o sofrimento psíquico, o pathos, dos que 

sofreram com esta catástrofe, considerando suas possibilidades de (re) sig-

nificação e elaboração de suas perdas. Angústia, desamparo e trauma são 

 
1 É importante ressaltar que para o aparelho psíquico interior e exterior são "lugares" indistinguíveis.  
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conceitos fundamentais para nossa elaboração teórica. Neste cenário, fare-

mos também algumas considerações sobre o luto e a transitoriedade. 

 Nosso trabalho ganha dimensões importantes na medida em que o 

referencial da psicanálise oferece, junto à comunidade atingida, contribui-

ções que lançam um olhar diferenciado sobre o sujeito e seu sofrimento 

psíquico. 

 

2. DESAMPARO, ANGÚSTIA E TRAUMA 

 

 Para utilizarmos as contribuições da psicanálise no que diz respeito 

às perdas, sejam elas individuais ou nos acontecimentos que afetam todo o 

tecido social e, por extensão, o luto daí advindo, convocaremos inicialmente 

dois pontos essenciais para nossa discussão: o desamparo e a construção da 

identidade.   

 O desamparo2 traduz a situação antropológica fundamental do hu-

mano que, ao nascer, encontra-se em um estado de total dependência de um 

outro que lhe forneça ações específicas para garantir a sua sobrevivência. 

Sem uma "assistência alheia" (fremde Hilfe) vinda de fora (FREUD, 1950 

[1895], p. 422), o recém-nascido não é capaz de promover as alterações ne-

cessárias à diminuição da tensão interna. A falta de recursos motores e psí-

quicos aumenta a intensidade dos perigos e, igualmente, o valor do objeto 

que promove a diminuição da tensão, pois "só ele [o objeto], pode proteger 

desses perigos e substituir a vida intrauterina perdida" (FREUD, 1926, 

p.142). O recém-nascido precisa de um outro para interpretar as demandas 

e dar representações psíquica às pulsões, além de oferecer-lhe objetos de 

satisfação. Para que a “sobrevivência psíquica”3 ocorra, o outro deve ofere-

cer suporte ao bebê, candidato potencial a sujeito, na travessia de duas “vi-

olências” incontornáveis, fundamentais e fundantes: a “violência primária”4, 

que diz respeito à introdução do recém-nascido na linguagem atribuindo-

lhe um lugar no Outro, e a “violência simbólica”5, aquela relativa à aquisição 

dos códigos e valores da sociedade na qual ele se encontra inserido. O estado 

de desamparo6 (material no caso de perigo real; psíquico, em caso de perigo 

 
2 Desamparo é a tradução da palavra alemã Hilflosigkeit. Ela é composta de três partes: Hilfe, que significa 

socorro; los, que pode ser definido por sem; keit que forma o substantivo. Hilflosigkeit, em inglês Hel-
plessness, seria melhor traduzido pelo neologismo “insocorribilidade”: somos, por definição, “inso-

corríveis”. (Conf.: CECCARELLI, 2005, 49). 
3 McDOUGALL, J. As múltiplas faces de Eros, Rio de Janeiro, Martins Fontes, 1997. 
4 AULAGNIER, P., (1975) A violência da interpretação, Imago, Rio de Janeiro, 1979. 
5 BOURDIEU, P., La domination masculine, Paris, Seuil, 2002. 
6 Joel Birman, em um artigo sobre o desamparo na obra freudiana, chama a atenção para a diferença entre 
o desamparo, como palavra presente deste o início dos escritos de Freud, e o desamparo como conceito, 

que aparecerá bem mais tarde. (BIRMAN, J. 1999). 
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pulsional), cria “a necessidade de ser amado, que não mais abandonará o ser 

humano” (FREUD, 1926, p.143). 

O ser da primeira infância realmente não está equipado para dominar 
psiquicamente grandes somas de excitação que chegam de fora ou de 
dentro. Num certo período da vida, o interesse mais importante con-
siste realmente em que as pessoas das quais se depende não retirem 
seu cuidado terno (FREUD, 1926, p. 130) 

 A dependência de um outro, significa que:  

Eros age de forma a produzir investimentos libidinais que confortam, 
imaginariamente, o Eu em constituição. (...) A dinâmica pulsional ge-
rada por esta nova situação demanda um novo tipo de “alimento”: 
afeto, amor, reconhecimento, palavra, linguagem... gerando ou outra 
forma de dependência: a dependência psíquica. (CECCARELLI, 2009, 
p.34). 

 É importante enfatizar que o valor quantitativo do desamparo, sua 

força, guarda relações diretas com a maneira como o estado de total depen-

dência (de um outro) no início da vida foi elaborado. Dito de outra forma: a 

intensidade que cada sujeito vivencia uma (nova) situação de perda, assim 

como a capacidade de ressignificá-la, de recuperar-se dela, dependerá de 

como ele lidou, que recursos teve, para enfrentar a situação antropológica 

fundamental de desamparo inerente ao ser humano. Por isso, não existe uma 

maneira única, “normal”, muito menos uma receita, capaz de aplacar o sofri-

mento oriundo das três fontes de onde ele provém:  

a partir do nosso próprio corpo, que, destinado à ruina e à destruição, 
não pode prescindir  nem mesmo da dor e do medo como sinais de 
alarme; a partir do mundo externo, que pode se abater sobre nós com 
forças prepotentes, implacáveis e destrutivas, e, por fim, das relações 
com os outros seres humanos. O sofrimento que provém dessa última 
fonte talvez seja sentido de modo mais doloroso que qualquer outro 
(FREUD, 1930, p.65. O grifo é nosso). 

 Investir nossa libido em objetos concretos e imaginários - pessoas, fa-

mília, projetos de vida, trabalho, conhecimentos (uma visão de mundo, filo-

sofia, religião, política...) e tantas outras coisas - nos dá a ilusão de estarmos 

protegidos, de havermos encontrado nosso lugar no mundo, no que aqui fa-

zemos, de sermos amados; enfim, que algo, ou alguém, nos ampara.   

 Contudo, tais investimentos nos deixam inexoravelmente desprotegi-

dos contra o sofrimento, devido ao risco de perdê-los. A intensidade da dor 
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da perda é diretamente proporcional ao quantum de energia investido. Por 

isso, “jamais nos tornamos tão desamparadamente infelizes do que quando 

perdemos o objeto amado ou o seu amor” (FREUD, 1930, p.75).   

 Ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa parecer, o desam-

paro é a afirmação da vida, pois é ele que nos impulsiona a (re)investirmos 

novos objetos quando conseguimos elaborar as perdas. Por outro lado, a 

perda pode ser de tal monta que incapacite o sujeito de reerguer-se, isto é, a 

elaborar o luto referente a ela. Neste caso, o risco de um processo depres-

sivo, ou até mesmo melancólico, é grande. 

No que diz respeito à identidade, ela se configura como uma vivência 

íntima e intraduzível, que nos dá o sentimento, enganoso, mas indispensá-

vel, de um conhecimento de nós mesmos que garantiria que “eu sou eu 

mesmo e não uma outra pessoa”. Ainda que identidade não seja um conceito 

psicanalítico, ela é frequentemente usada em psicanálise: fala-se de conflito 

de identidade, sentimento de identidade, perda de identidade...  

A construção do sentimento de identidade só pode ser pensada de 

maneira dinâmica, pois dependente dos processos identificatórios7. Tal 

construção começa antes mesmo da concepção do bebê, no lugar que a cri-

ança por vir ocupar no desejo de quem lhe dá vida psíquica. Fazem parte da 

construção identitária as expectativas, sonhos e desejos de quem acolhe a 

criança quando de sua chegada ao mundo. Quanto às identificações, elas são 

as representações pulsionais oferecidas ao bebê, inicialmente pelos “pais”8 

e, em seguida pela família de pelo grupo social no qual ele se encontra inse-

rido, evitando, assim, que o afeto se transforme em ansiedade: as identifica-

ções são interiorizações de objetos perdidos, e representam substituições da 

relação de amor. É através do grupo social que a criança tem sua primeira 

inserção no mundo. Em muitos casos, os caminhos e possibilidades profissi-

onais são sugeridos nesta primeira etapa da vida. Por isso, o trabalho, o local 

de trabalho, as relações afetivas criadas em relação ao trabalho, são elemen-

tos fundamentais para que o sujeito se reconheça. A perda das referências 

identificatórias pode ter um efeito catastrófico para a constituição psíquica 

do sujeito. Voltaremos a este ponto mais adiante.  

 
7 Foge ao escopo deste texto aprofundarmos nas relações entre identidades e processos identificatórios. 

Para uma discussão mais completa sobre o tema ver: Transexualidades (CECCARELLI, 2017) Cap. 3.  
8 Os novos arranjos familiares nos informam que o significante “pais” deve ser entendido como sinônimo 

de expressões tais como: aqueles(as) que acolhem a criança no mundo; aquele(a)(s) que recebe(m) a cri-

ança no mundo; aqueles(as) que cuidam do recém-nascido; ou ainda, aqueles(as) que dão vida psíquica ao 

bebê. Tais formulações descrevem melhor as organizações familiares da atualidade, que definem os laços 

afetivos que sustentam a circulação pulsional do recém-nascido (CECCARELLI, 2007).  
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Quando por algum motivo interno ou externo ao sujeito as identifi-

cações não se sustentem, pode acontecer que ele não se reconheça no 

mundo, não encontre mais o seu lugar, tanto psíquico quanto na realidade 

concreta, que lhe servia de referência identitária.  Quando isso ocorre, a di-

mensão do desamparo é reatualizada e a angústia pode comparecer. 

 Ao longo da obra freudiana, podemos destacar duas maneiras, ou seja, 

duas teorias para se falar da Angústia. No primeiro momento, conhecido 

como a primeira teoria da angústia, ela é entendida como resultado de uma 

energia, essencialmente sexual, que não tenha sido descarregada, permane-

cia estagnada, represada, causando o adoecer psíquico; algo puramente so-

mático (FREUD, (1895[1894]).  

 À medida que as observações teórico-clínicas de Freud avançavam, a 

compreensão da angústia como energia represava não era mais suficiente 

para responder as suas questões. No famoso caso Hans (FREUD, 

1918[1914]), Freud constata que o medo de Hans era exagerado em relação 

a possibilidade concreta do cavalo mordê-lo. Conclui, então, que ocorrera 

um deslocamento do medo do pai, para o medo do cavalo: a angústia neuró-

tica de Hans, tinha como base um conflito psíquico.  

 Não passa despercebido a Freud que se, por um lado, as crianças de 

tenra idade se expõem a várias situações perigosas, por outro lado, estas 

mesmas crianças são medrosas em certas circunstâncias que, em si, não são 

perigosas: ficarem no escuro, não terem a mãe por perto, figuras aterrori-

zantes das histórias infantis. Não por acaso, as crianças pedem aos adultos 

que contem e recontem determinadas estórias, que já sabem de cor, inúme-

ras vezes.  

 A ligação evidente entre desamparo e angústia torna evidente nas si-

tuações nas quais as crianças têm medo (angústia) por sentirem-se despro-

tegidas, desamparadas. A clássica passagem citada em uma nota de rodapé 

dos Três Ensaios (FREUD, 1905, p. 231) antecipa, de forma exemplar, a rela-

ção angústia desamparo. Uma criança de três anos, sozinha em seu quarto 

escuro, grita para a sua tia: “- Titia, fale comigo. Estou com medo de escuro! 

- De que adiantaria? Você não pode me ver. - Não importa, se alguém falar, a 

luz vem!” 

 O medo da criança não era do escuro, mas, sim, da ausência de alguém 

que a amasse, logo, que a protegesse e a amparasse.  

 A segunda teoria da angústia tem seu expoente máximo no texto Ini-

bições, sintomas e angústia9 (FREUD, 1926). A angústia passa, então, a ser 

 
9 A palavra alemã Angst pode ser traduzida em português por: ansiedade, angústia ou medo. Segundo 
Renato Zwick medo é a palavra que melhor expressa o sentido dado por Freud no texto Hemmung, 

Symptom und Angst: Inibições, sintomas e medo. (FREUD, 1926, p. 20 e segs.).   
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entendida como um sinal de defesa para o Eu se proteger contra um perigo 

que é sempre interno10. O texto freudiano de 1926 representa uma virada 

radical na teoria da angústia: a angústia não deriva do recalque (de uma 

energia que não encontrou descarga), mas, ao contrário, é a angústia que 

promove o recalque; é o seu motor frente a um perigo (castração) iminente.  

O medo nunca provém da libido recalcada. Se no passada eu tivesse 
me contentado em dizer que após o recalque surge certo grau de medo 
no lugar da esperada manifestação da libido, hoje eu nada teria do que 
me retratar. (FREUD, 1926, p.75-76).  

Freud (1926) afirma que a angústia é a reação original ao desam-

paro no trauma, e é reproduzida depois da situação de perigo como um sinal 

em busca de ajuda. O Eu que experimentou o trauma passivamente, agora o 

repete ativamente em versão enfraquecida, na esperança de ser ele próprio 

capaz de dirigir seu curso. 

É certo que as crianças se comportam dessa maneira em relação a toda 
impressão aflitiva que recebem reproduzindo-a em suas brincadeiras. 
Ao passarem assim, da passividade para a atividade tentam dominar 
suas experiências psiquicamente. Isto chama-se ‘ab-reação de um 
trauma’. Mas o que é de importância decisiva é o primeiro desloca-
mento da reação de angústia, de sua origem na situação de desamparo 
para uma expectativa dessa situação, para a situação de perigo 
(FREUD, 1926, p. 192). 

A situação traumática e a situação de perigo se distinguem na me-

dida em que o Eu aprende a tomar a angústia como um sinal. A angústia que, 

originalmente, foi automaticamente deslanchada na situação de desamparo, 

será depois reproduzida como sinal de perigo, graças ao que o Eu passa, tal 

como a criança em suas brincadeiras, da passividade para atividade, bus-

cando dominar psiquicamente suas experiências. Depois disso, vêm então os 

deslocamentos ulteriores do perigo para o determinante do perigo - perda 

do objeto e das modificações dessa perda (FREUD, 1926, p. 192 apud LEVY, 

2008, p.44-45) 

Em relação à situação traumática, na qual o sujeito possa estar sentindo-

se desamparado, prossegue Freud (1926, p. 193), convergem perigos externos e 

internos, perigos reais e exigências pulsionais. Quer o Eu esteja sofrendo de uma 

dor que não para ou experimentando um acúmulo de necessidades pulsionais 

que não podem obter satisfação, a situação econômica é a mesma e o desamparo 

motor do Eu encontra expressão no desamparo psíquico.  

 
10 Ressaltamos, mais uma vez, que para o aparelho psíquico externo ou interno são equivalentes.    
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O trauma se caracteriza pela impossibilidade do indivíduo em res-

ponder adequadamente a um afluxo de energia que ultrapassa sua capaci-

dade de elaboração psíquica. Um excesso de excitação que paralisa o sujeito 

deixando-o sem reação, pois atualiza situações pregressas de desamparo. 

Como consequência, ocorrem transtornos que podem ter efeitos patogêni-

cos na organização psíquica do sujeito (LAPLANCHE; PONTALIS, 1983). Se-

gundo Freud,  

Um acontecimento como um trauma externo está destinado a provo-
car um distúrbio em grande escala no funcionamento da energia do 
organismo e a colocar em movimento todas as medidas defensivas 
possíveis. Ao mesmo tempo, o princípio de prazer é momentanea-
mente posto fora de ação. Não há mais possibilidade de impedir que o 
aparelho mental seja inundado com grandes quantidades de estímu-
los (FREUD, 1920, p. 45). 

A invasão de energia provocada pelo trauma obriga o psiquismo a 
encontrar outras formas para dar vazão ao excesso produzido pelo aconte-
cimento traumático. Este excesso só pode ser descarregado através do re-
presentante psíquico da pulsão. Caso a ligação pulsão-representante não 
ocorra, a integridade do sujeito se vê ameaçada.  O trauma se constitui, en-
tão, como "encontro com o real, mas esse encontro é coberto por outro en-
contro onde nos falta a representação, o que causaria esse excesso de 
excitação do traumatismo (...) o efeito disso é o olhar vazio, um sujeito vazio" 
(HARTMANN, 2019, p. 405). 

Uma das maneiras de se enfrentar o desamparo e a angústia é cons-
truir o próprio sentido da vida, através de investimentos afetivos, que envol-
vam um projeto de vida. Ora, quando os investimentos se perdem, como foi 
o caso do rompimento da barragem em Brumadinho, a situação de desam-
paro é revivida, com as inúmeras consequências que conhecemos: sensações 
de abandono, de solidão e, sobretudo de desamparo, ganha o primeiro plano, 
gerando medos, angústias e incertezas. Tudo isso com a intensidade que no 
início da vida o desamparo foi sentido e pela forma com que foi elaborado.  

 

3.   TRANSITORIEDADE, LUTO E DESAMPARO 

  

No verão de 1915 Freud escreveu um de seus mais belos textos: 

Transitoriedade, publicado em 1916. Em uma caminhada, no verão de 1913, 

por campos floridos na companhia de um poeta famoso, e um amigo taci-

turno11, o poeta recusa-se em aceitar que, com a chegada do inverno, toda 

 
11 O poeta famoso era Rainer Maria Rilke, e o amigo taciturno era Lou-Andreas-Salomé, a então compa-

nheira de Rilke. O referido passeio ocorreu em agosto de 1913. (FREUD, 1916, nota 1, p. 225) 
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aquela beleza desapareceria. Até mesmo, as grandes obras humanas esta-

vam fadadas àquele destino: "tudo o que o ele [o poeta] amara e admirara 

parecia-lhe desvalorizado pelo destino determinante da transitoriedade" 

(FREUD, 1916, p. 221). Não é devido à transitoriedade que a beleza da natu-

reza, assim como a dos bens culturais, perderia o seu valor. Para Freud, é 

justamente a limitação da fruição destes bens que acarreta o seu valor. 

(FREUD, 1916). Aceitar a transitoriedade das coisas, inclusive a da vida, é 

um trabalho de luto, através do qual somos capazes e reinvestir novos obje-

tos e, quem sabe, sobre bases mais sólidas e duráveis. A "exigência de eter-

nidade" do poeta era uma revolta contra o transitório produzida por nossa 

vida desejante; uma "revolta psíquica contra o luto" (FREUD, 1916, p. 223), 

o que lhe impediu a fruição do belo.  

Segundo Freud (1914), no texto Reflexões para os Tempos de Guerra 

e Morte a nossa maneira de agir diante da morte é a tendência a negá-la. 

Quando refletimos sobre nossa própria morte, esta permanece inimaginá-

vel. Em relação a morte dos outros, tendemos a falar de tal possibilidade sem 

que o destinado possa ouvir. Pois admite aos seus próprios olhos como in-

sensível ou mau, por pensar na morte de outra pessoa. Entretanto, essa 

nossa forma de perceber a morte, não a evita e quando acontece temos a 

tendência de sentirmo-nos profundamente comovidos e abalados.  

            Diante do próprio morto adotamos um comportamento peculiar, 

quase como de admiração por alguém que levou a cabo algo de muito difícil.  

Essa consideração para com o morto significa para Freud (1914, p. 399): 

Enterramos com ele as nossas esperanças, as nossas aspirações e os 
nossos gozos, não queremos consolar-nos e recusamo-nos a toda a 
substituição do ente perdido. Esta nossa atitude frente à morte exerce, 
porém, uma poderosa influência na nossa vida. A vida empobrece-se, 
perde interesse, quando a aposta máxima no jogo da vida, ou seja, a 
própria vida, se não tem de arriscar. 

               Freud relata a atitude do homem pré-histórico frente à morte, 

percebendo esta como contraditória, pois era vista como algo natural, mas 

também reduzida a nada. Esta contradição tornou-se possível pela 

circunstância de o homem primitivo ter adaptado frente à morte dos outros, 

do estranho e do inimigo, uma atitude radicalmente distinta da que adotou 

diante da sua própria. Pois quando viu morrer um dos seus familiares e 

amigos que ele amava, teve na dor da perda, a compreensão de que também 

poderia morrer. Cada um dos seres amados era uma prolongação do seu 

próprio Eu amado. Por outro lado, a morte se assemelha a gratidão, pois em 

cada uma das pessoas amadas havia também um elemento estranho. Esta 
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ambivalência dos sentimentos, que ainda hoje domina as nossas relações 

sentimentais com as pessoas por nós amadas, tinha decerto um domínio 

ainda mais irrestrito nos tempos primitivos (OLIVEIRA; LEVY, 2016). 

              Como no homem primitivo, também no nosso inconsciente se 

apresenta um caso em que as duas atitudes opostas, em face da morte, 

chocam e entram em conflito: uma, que a reconhece como aniquilação da 

vida, e outra que a nega como irreal. E este caso é o mesmo que na época 

primitiva: a morte ou o perigo da morte de um ente querido, do pai ou da 

mãe, de um irmão, de um filho ou de um amigo. 

A Grande Guerra radicalizou a transitoriedade dos objetos, do 

acervo cultural e dos bens materiais e ideais da cultura. Nesta nova organi-

zação mundial, Freud se questiona sobre os limites e possibilidades do tra-

balho de luto, posto que a guerra destrói não apenas as belezas da natureza 

e as obras de arte, mas, igualmente e de forma jamais vista, as mais nobres 

aquisições da cultura, "deixando nua nossa vida pulsional (Triebleben). (...) 

[ela] desacorrentou nossos maus espíritos, que acreditávamos permanente-

mente domados por décadas de educação por parte de nobres predecesso-

res" (FREUD,1915, p. 223-224). 

No texto Luto e Melancolia, Freud (1917) tem como objetivo comparar 

o processo de luto normal e a natureza melancólica. Para ele, a similaridade 

por ambas se assemelha pelo quadro total de suas manifestações. O luto é uma 

reação normal, em decorrência da perda de um objeto que ocupava um lugar 

de investimento. Embora a melancolia tenha um caráter associado à perda do 

objeto de amor, o sujeito apresenta uma “perda de interesse pelo mundo 

externo, desânimo profundo, baixa autoestima e disseminação e punição 

consigo mesmo” (FREUD, 1917, p. 249).  

No caso do luto, apesar do enlutado apresentar falta de interesse no 

mundo externo, desânimo e falta de investimento em outras atividades, não 

é considerado patológico. Segundo Freud (1917), tal quadro consiste em 

uma disposição dolorosa relacionada à economia da dor, ou seja, ao deparar 

com a ausência do objeto de amor, exige-se que a libido investida nele, cesse 

em algum momento. 

O processo de elaboração do luto é realizado de forma gradativa e com 

excessivo gasto de tempo e energia, porém o sujeito vai deixando de investir no 

objeto perdido, se desvinculando das memórias que a priori são intensamente 

investidas. Depois de repetidamente recordar as memórias relacionadas ao 

objeto de amor, o trabalho do luto vai se encerrando aos poucos. Freud analisa 

que o sujeito torna-se novamente livre e desinibido para investir em outras 

atividades, retomando o interesse pelo mundo externo. 
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Quanto à melancolia, o autor afirma que pode ser uma reação a uma 

perda de natureza ideal, no qual o objeto de amor não necessariamente morre 

fisicamente. Pois está ligada a uma perda do objeto retirado da consciência, ou 

seja, “a nível consciente o sujeito sabe quem ele perdeu, mas não o que perdeu 

nesse alguém” (FREUD, 1917, p. 251). Sendo assim, no melancólico o trabalho 

permanece enigmático por não saber o que é absorvido. 

Para Freud, a diminuição da autoestima e o empobrecimento do Eu 

são particulares do quadro melancólico, sendo que: 

Na melancolia o próprio Eu é desprovido de valor, moral desprezível 
e espera ser punido em primeiro lugar pelo efeito do trabalho desco-
nhecido, que ocorre internamente que lhe consome o Eu e segundo 
assim ele se encontra desinteressado em um quadro de inferioridade 
e incapaz de amor (FREUD, 1917 p. 252).  

Segundo Freud, essa insatisfação de cunho moral, principalmente 

“as queixas mais violentas não se aplicam ao próprio paciente, mas a outra 

pessoa, aquele que o sujeito ama” (1917, p. 254). Pois há no sujeito uma forte 

fixação no objeto amado, em contrapartida, o investimento no objeto deve 

ter tido um pouco poder de investimento. 

Sobre as situações de desamparo que o ser humano perpassa até o 

fim de sua vida, Freud (1895) é categórico ao afirmar que o humano depende 

do outro para manter-se vivo e garantir suas necessidades, originando desse 

processo a necessidade fundamental de ser amado. Ou seja, o desamparo 

coloca o sujeito frente a dois caminhos: o primeiro seria de aprisionamento, 

no sentido de não ter estratégias internas para lidar com o que o mundo 

externo irá lhe exigir e então fica paralisado, o segundo caminho é de 

crescimento diante de situações de sofrimento, tudo dependerá de um fator 

essencial, a constituição psíquica do sujeito que lhe proporcionará subsídios 

para lidar com as circunstâncias ocorridas no decorrer da vida. (LANOA; 

SALES; LEVY, 2011). 

O desamparo, no novo contexto após os anos de 1920, toma novos 

contornos como afirma Birman (1999). O conceito de desamparo se consti-

tuiu de fato, no contexto da formulação final da metapsicologia freudiana, 

diretamente tributário da construção do conceito de pulsão de morte e da-

quilo que o funda, isto é, a suspensão da recusa imposta no início do discurso 

freudiano ao princípio da inércia e sua nova enunciação sob a forma do prin-

cípio do nirvana. Assim, o vivente almejaria um estado de quietude, pelo re-

torno à condição de inanimado, o querer se livrar de sua condição animada 

por não ter instrumentos próprios para dominar as excitações e construir 

com elas destinos outros que não sejam a morte, condizentes então com a 

manutenção da ordem da vida.  
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O que Freud nos mostra, segue Birman (1999), é que marcado pela pre-

maturidade biológica desde sua origem, o ser humano seria fadado à morte se 

não fosse a presença do outro. Seria o outro que realizaria o trabalho de ligação 

da força pulsional que o organismo humano seria, pois, incapaz de realizar. Nes-

tes termos, a ordem vital se identificaria com a ordem sexual já que é através do 

erógeno oferecido pelo outro, que o organismo humano se constitui. Seria pela 

transmissão ofertada por um outro e não pela natureza em si. Assim, o sujeito 

se constitui pelo trabalho do outro, pela mediação de uma dependência da qual 

jamais se libertará mesmo que, posteriormente, o sujeito tenha instrumentos 

para manejar melhor às excitações, relativizando sua dependência, o fato da 

força pulsional ser constante e contínua, recoloca o sujeito na condição de de-

samparado. Birman (1999, p. 59) comenta: 

Ao longo de sua obra, Freud recoloca o desamparo, de maneira que o 
desamparo vocacional da condição humana se constituiria pelo inter-
valo entre a força pulsional, os representantes das pulsões e os objetos 
capazes de apaziguar as excitações. Então o outro que realizaria o tra-
balho pelo qual a força pulsional seria transformada num circuito pul-
sional, isto é, constituída de objetos de satisfação e inscrita no mundo 
das representações.  

O tema do desamparo encontra continuidade trinta anos depois do 

Projeto (1895) em Inibição, Sintoma e Angústia (1926), quando Freud se in-

terroga em relação aos fatores que desencadeiam as neuroses, atribuindo 

como uma das causas, o longo período de tempo em que o ser humano está 

em situação de desamparo, dependente do outro para manter-se vivo e ga-

rantindo suas necessidades, daí originando-se à necessidade vital de ser 

amado que o acompanhará o resto da vida. (LEVY, 2008). 

 

4. SOBRE O SOFRIMENTO PSÍQUICO NAS EMERGÊNCIAS E TRAGÉDIAS: 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL E DA 

PSICANÁLISE. 

 

 Em nossos dias as catástrofes naturais têm sido cada vez mais fre-

quentes, ocorrendo de forma simultânea em diversas localidades do planeta, 

a cada ano estes flagelos imputados sobre a humanidade têm tomado gran-

des proporções, comprometendo inevitavelmente a sobrevivência do ser 

humano. Em decorrência das forças superiores da natureza e ou outros fa-

tores ambientais, bairros e comunidades são arrasados, cidades inteiras en-

tram em colapso, gerações são suprimidas, epidemias se espalham pelo 

mundo matando milhares de pessoas. Muitos dizem que a humanidade está 
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vivendo em meio a um cenário apocalíptico, o que vem ocasionando angústia 

e medo, bem como acirradas discussões, já que de um lado está o ceticismo, 

a ciência e suas promessas de proteção e amparo, de outro encontramos a 

dura realidade com a qual inevitavelmente nos deparamos todos os dias.   

Este debate até hoje é cercado de impasses, alguns com receio de que 

nosso destino seja a extinção, se mobilizam com o intuito de correr contra o 

tempo para atenuar os estragos feitos no planeta Terra, enquanto outros se 

empenham para criar alternativas que possam garantir a sobrevivência da 

humanidade através de métodos criativos e extremamente tecnológicos. No 

entanto, este trabalho não tem como objetivo discutir o destino do planeta, 

tampouco propor qualquer espécie de posicionamento acerca das discussões 

em torno da degradação do ecossistema, nossa finalidade será pinçar alguns 

dos desastres mais impactantes dos últimos anos, como o de Brumadinho e 

a partir da Psicanálise como teoria norteadora deste estudo, poder pensar 

sobre o sujeito que vivenciou tais situações catastróficas e ou que perdeu 

seus ente queridos  na tentativa de analisar o seu sofrimento psíquico.   

Escutar o sujeito nos remete ao que a Psicopatologia fundamental 

nomeia de sofrimento psíquico. A Psicopatologia Fundamental resgata o sen-

tido grego da palavra Psico-pato-logia:  um saber, (logos) sobre a paixão, 

(pathos) da mente, da alma (psique). Trata-se, pois, de um discurso repre-

sentativo a respeito do pathos psíquico; um discurso sobre o sofrimento psí-

quico; sobre o padecer psíquico. A psique é alada; mas a direção que ela toma 

lhe é dada pelo pathos, pelas paixões. (CECCARELLI, 2005a). 

 Tendo como proposta central a redefinição do campo psicopatológico, 

a Psicopatologia Fundamental (BERLINK, 1998), propõe refletir sobre os 

modelos psicopatológicos que afetam nossos objetos de pesquisa, nossas te-

orias e nossas práticas, ao mesmo tempo que reconhece e dialoga com ou-

tras leituras presentes na polis psicopatológica. Partindo da psicanálise 

como seu conceitual, a Psicopatologia Fundamental organiza-se em torno do 

patei mathos esquileano: aquilo que o sofrimento ensina.  

 Resgatar o pathos como o excesso pulsional que causa sofrimento, só 

é possível através da escuta do sujeito que traz uma voz única a respeito de 

seu pathos, de seu sofrimento. Só a escuta transforma o que causa sofri-

mento em experiência, em ensinamento interno. Transformar o pathos em 

experiência significa reescrever a história do sujeito trágico, considerando-

a como "algo que alarga ou enriquece o pensamento” (BERLINCK, 1998, p. 

54). Isto significa que, para Psicopatologia Fundamental que cada sujeito 

deve ter uma "psicopatologia própria", sempre dentro da referência psica-

nalítica, que lhe permita transformar em experiência as manifestações de 

seu pathos. Por este motivo, a Psicopatologia Fundamental entende que o 
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diagnóstico nada mais é que um recurso para orientar a escuta e balizar o 

caminho, e não um instrumento classificatório-ideológico no qual o sujeito 

deva ser encaixado e, menos ainda, um discurso que contribua para a croni-

ficação do sofrimento e/ou discriminação do sujeito. 

Para a Psicopatologia Fundamental (BERLINK, 1998), o sofrimento 

pode ser fonte de aprendizado uma vez que, através da fala palavra, o sujeito 

pode revisitar a sua história e ressignificá-la, pois o essencial é a reescrita da 

própria história. Graças ao trabalho do terapeuta frente o sujeito traumati-

zado e desamparado, a escuta promove a 

restauração da capacidade interpretativa do psiquismo através do re-
arranjo da fantasia. O fato de o aparelho psíquico ser um aparelho de 
escrita garante a aposta que todo analista deve fazer, a cada caso e a 
cada vez, de que aquele que se sente desamparado e indefeso frente 
aos efeitos do trauma pode encontrar uma saída para o sofrimento” 
(CASTRO, 2009, p. 111). 

 No desamparo,  

o homem adquire uma forma de saber - um saber de experiência feito, 
diria o poeta - que só no sofrimento se adquire. E isto me faz pensar 
em Ésquilo, o grande trágico grego. Falando sobre o sofrimento, ele 
resumiu em duas palavras uma máxima que figura entre as mais belas 
da sabedoria grega: sofrer para saber, sofrer para aprender (ROCHA, 
1999, p. 341). 

Os indivíduos vítimas de calamidades necessitam de amparo ime-

diato, ou seja, abrigo, alimentação e assistência médica, tais indigências são 

supridas por ações do governo, de ONGs, da igreja, da defesa civil ou de ou-

tras pessoas que sensibilizadas se dispõem a fazer doações e a trabalhar 

como voluntários. Porém, todo esse empenho humanitário visa atenuar 

pelo menos naquele momento as demandas e o desespero daquelas pes-

soas. Contudo, a proposta da Psicanálise está justamente na possibilidade 

de oferecer escuta à singularidade do sofrimento psíquico, tendo como fi-

nalidade compreender suas implicações no processo de subjetivação do su-

jeito, levando em consideração a cultura ao qual ele faz parte (CARVALHO; 

SOUZA; LEVY, 2010). 

Para tanto, a Psicanálise busca diferenciar o sujeito de uma posição 

exclusivamente coletiva e despersonificada, isto porque, as pessoas que 

passam por situações de desastres são comumente classificadas de forma 

generalizada, tornam-se um grupo de desabrigados, uma comunidade atin-



153 
 

gida, uma pilha de mortos, uma classe desprovida, uma multidão desampa-

rada, uma lista de indigentes, pessoas que perdem seus nomes ao serem 

transformadas em números e estatísticas. Logo, o papel possível de ser de-

sempenhado pela Psicanálise vislumbra dar lugar para a singularidade do 

sujeito e isto só é possível a partir do momento em que é dado a ele um 

“Valor”.  

A escuta psicanalítica na urgência e emergência é a via pela qual os 

escombros ganham nomes, lágrimas e voz, é do meio da bagunça deixada 

pelas tragédias que surgem seres humanos, sobreviventes, advindos de um 

percurso anterior, dotados de uma dinâmica psíquica, munidos de sua pró-

pria história de vida. Portanto, é papel da Psicanálise dar voz ao sujeito, e 

por intermédio da escuta psicanalítica criar condições para que ele possa 

simbolizar suas perdas.  

 A angústia, o trauma e a dor da perda de alguém, do lugar, da saúde 

seja física ou psíquica são marcas que remetem o sujeito ao sentimento 

mais primitivo de desamparo. 

Ao estarem imersas no doloroso contexto proveniente do desastre, 

as vítimas de tais situações, como as da tragédia de Brumadinho, são emi-

nentemente confrontadas com este sentimento de desamparo que é revi-

vido no momento em que estas se veem sem um referencial, sem um outro 

primordial, privadas de suas coisas pessoais, de seu endereço, das pessoas 

que ama, e porque não, da sua própria identidade.  

O primeiro momento da tragédia, parece ser de extrema dor e an-

gústia. Todavia, os instantes que se seguem, também podem trazer consigo 

sofrimento e dolorosas experiências. As grandes tragédias recebem garan-

tida ascensão na mídia, contribuindo para que o “mundo” volte seu olhar e 

sua atenção para aquele acontecimento público traumático, contudo, faz-se 

imprescindível ressaltar que ao apagar dos holofotes o que resta são pes-

soas sofrentes e desamparadas.  

Neste segundo momento, o sentimento de desamparo é revivido 

mais uma vez, as equipes já se retiraram do local, a comoção social já está 

mais amena, o número de voluntários foi reduzido, poucas pessoas se dis-

põem, a ainda fazer parte daquele dia a dia, a mídia redirecionou o foco em 

busca de novas notícias e, até mesmo o poder público não cumpriu todas 

as promessas que fez.  

Em se tratando das situações de emergências e desastres o setting 

psicanalítico, ou seja, a forma de atendimento psicológico é completamente 

diferente do habitual consultório particular. O lugar é provavelmente lo-

tado de percalços, como o excesso de pessoas, o barulho, além da comoção 

generalizada que circunda momentos como esse. Existe também, o fator 
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tempo, isto é, a possibilidade de estender os atendimentos é pequena, logo, 

a escuta, possivelmente deverá ser focal visando atender emergencial-

mente aquele momento de crise. Outro aspecto importante diz respeito à 

intensidade com que surge a demanda psíquica, isto porque, as pessoas en-

volvidas em catástrofes vivenciam em um curto espaço de tempo uma ava-

lanche de sentimentos que se misturam ao real absurdo e difícil de ser 

encarado (CARVALHO; SOUZA; LEVY, 2010). 

Portanto, podemos considerar que é da urgência subjetiva que es-

tamos falando. Segundo Calazans e Bastos (2008) “Entendemos que a ur-

gência subjetiva é um dispositivo de acolhimento aos sujeitos em crise”. 

Este termo é bastante utilizado pela Psicologia da Saúde, no entanto, ao to-

marmos conhecimento do sentido que lhe é próprio, percebemos quão 

oportuno seria empregá-lo ao contexto das emergências e desastres, visto 

que, a natureza desse novo dispositivo traduz com precisão o estado psí-

quico no qual as vítimas de catástrofes se encontram. Para Calazans e Bas-

tos (2008) é por meio da escuta diferenciada que a Psicanálise poderá 

acolher os sofrentes, buscando escutar o sofrimento que urge e comparece 

por intermédio da urgência subjetiva manifestada de forma singular por 

cada indivíduo, ligada ao tempo do sujeito que poderá emergir.   

Assim sendo, a Psicanálise ao se deparar com as questões advindas 

da problemática das emergências e desastres tem como finalidade possibi-

litar ao sujeito colocar em palavras o que é possível. Barreto afirma que 

(2004) “A urgência subjetiva é a possibilidade, num dado momento, de sig-

nificar minimamente”. Deste modo, a Psicanálise pode desempenhar seu 

papel dispondo-se a amparar a urgência subjetiva dos que passam por si-

tuações de emergências e desastres, buscando compreender como cada 

pessoa reage frente à determinada situação. Para Calazans e Bastos (2008) 

“Tudo aquilo que permaneceu em estado de intenso embaraço ou esmaga-

mento do sujeito ou, em alguns casos, o que foi transformado em puro ato 

com a subtração da palavra”. É a partir desse pressuposto que trabalha a 

Psicanálise, acreditamos que esse é o papel possível de ser colocado em 

prática nesse momento, é a particularidade do significado atribuído ao pro-

blema, a representatividade das perdas imputadas sobre os mesmos, por-

tanto, é nesse contexto que se observa a necessidade do psicanalista agir.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Escrever este trabalho nos mobiliza não apenas pela tragédia, em 

parte anunciada, que ocorreu em Brumadinho (MG) em 2019, mas um ano 

depois, continua sendo um grande pesar a todos nós ao imaginarmos como 
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estão os sobreviventes e suas memórias e marcas indeléveis desta que tal-

vez seja uma das maiores catástrofes do Brasil.  

Freud (1927) já nos falava das forças da natureza como implacá-

veis e afirma que ninguém, no entanto, alimenta a ilusão de que a natureza 

já foi vencida, e poucos se atrevem a ter esperanças de que um dia ela se 

submeta inteiramente ao homem. Há os elementos, que parecem escarne-

cer de qualquer controle humano; a terra, que treme, se escancara e sepulta 

toda a vida humana e suas obras; a água, que inunda e afoga tudo num tor-

velinho; as tempestades, que arrastam tudo o que se lhes antepõe; as doen-

ças, que só recentemente identificamos como sendo ataques oriundos de 

outros organismos, e, finalmente o penoso enigma da morte, contra o qual 

remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca será. É com essas for-

ças que a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel e inexorável; uma 

vez mais nos traz à mente nossa fraqueza e desamparo, de que pensávamos 

ter fugido através do trabalho de civilização. (FREUD, 1927 p. 24-25) 

Mas, com toda a tecnologia anunciada pelo século XXI com o con-

trole da felicidade pela prevenção de acontecimentos ditos ambientais, pe-

las medicalizações, pela mídia, pelas políticas públicas ou pela ausência 

delas, continuam sendo geradores do mal-estar da humanidade como já 

previa Freud (1930). Mas, infelizmente o que se viu foi a morte de quase 

300 pessoas arrastadas pela lama de horror que traz com ela o descuido, o 

descaso, o horror e fundamentalmente a diferença entre os mais e os me-

nos favorecidos. Aqueles que até hoje não tem onde morar e nem onde tra-

balhar. Centenas de sujeitos assujeitados à morte. Mesmo os que 

sobreviveram ou os que perderam alguém, morreram um pouco. 

Surpreendemo-nos ao constatar que a teoria psicanalítica desen-

volvida por Freud, continua presente e atualizada. Seus escritos falam da 

dinâmica psíquica vigente em qualquer ser humano, das restrições pulsio-

nais a partir da cultura, da busca incessante de poder e fundamentalmente 

da ilusão de poder esconder-se da condição de “insocorribilidade” 

(CECCARELLI, 2005) inerente à humanidade por intermédio do desenvol-

vimento tecnológico e científico peculiar ao mundo globalizado. 

As consequências psíquicas e o caminho que cada sujeito empreen-

derá no enfrentamento de suas angústias estão aquém da nossa compreen-

são, pois o que sabemos é que sintomas poderão surgir, defesas se 

erguerão, sublimações e deslocamentos poderão acontecer, mas, o funda-

mental é que entendamos que o sujeito em sua forma de subjetivação sin-

gular, poderá ter recursos internos capazes de elaborar lutos, ressignificar 

as faltas, transformar dor em palavras, em experiência. A psicanálise não 

pode garantir como cada um reagirá aos eventos traumáticos, mas poderá 
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contribuir para que uma pessoa em sofrimento possa ressurgir como um 

sujeito, que ao se escutar, possa dar sentido à vida, mesmo diante do de-

samparo e da finitude a que todos nós estamos submetidos. 
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