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RESUMO 

 

 

A presente Tese de Doutorado está inserida na linha de pesquisa Estado, 
Transnacionalidade e Sustentabilidade, no âmbito da área de concentração 
Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito do curso de 
Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. Os últimos 
desastres antropomórficos ambientais ocorridos no Brasil, especificamente, em 
Minas Gerais nas cidades de Mariana e Brumadinho, trouxeram à tona um dos 
problemas mais preocupantes na atualidade – a efetividade da proteção penal 
do meio ambiente, ainda mais com as últimas decisões do Tribunal Regional 
Federal 1ª. região julgou o habeas corpus n 1029985-02.2018.4.01.0000 
determinando o trancamento da ação penal 0001189- 95.2016.4.01.3822, por 
ausência de justa causa para aos crimes contra a vida e a integridade física das 
vítimas de Brumadinho. A vista desta realidade, a tese ora defendida pretende 
analisar a utilização de teorias do Direito Penal alemão como meio eficaz de 
tutela do meio ambiente, mediante a criação de crimes e a cominação de penas 
proporcionais à gravidade das condutas praticadas. Objetivo central, analisa a 
possibilidade da aplicação da Imputação Objetiva (Objektiven Zurechnung) e da 
teoria do Domínio do Fato para maior eficácia da tutela penal do meio ambiente 
mediante a adoção de procedimentos mais rigorosos.  O estudo sobre a 
Sociedade de Risco de Urich Beck, a vulnerabilidade do meio ambiente diante 
da ganância da indústria extrativista mineral, bem como o Direito dos Desastres 
é analisado por via de elaborações doutrinárias, revelando-se em linhas gerais 
a necessidade de uma terceira via jurídica para melhor proteção ao meio 
ambiente: o direito penal dos desastres. Para estabelecer a possibilidade de 
aplicação das teorias no caso concreto, mister se fez demonstrar sua aplicação 
anteriormente no ordenamento jurídico pátrio e também pelo mundo, em 
situações de extrema gravidade, comparado aos desastres de Minas Gerais. Foi 
necessário perpassar a análise de outros problemas relevantes, como os 
critérios que norteiam a eleição dos bens jurídicos pelo legislador, cuja 
discricionariedade não mais se justifica ante ilícitos penais que afetam toda a 
humanidade, discurso que será contextualizado na atual sociedade de risco. O 
método de investigação adotado foi o indutivo, consistente na análise 
bibliográfica, documental e jurisprudencial.  
 
 
Palavras-chave: Desastres ambientais antropomórficos. Imputação Objetiva. 
Teoria do Domínio do Fato. Direito Penal dos Desastres. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This Doctoral Thesis is part of the research line State, Transnationality and 
Sustainability, within the area of concentration Constitutionalism, Transnationality 
and Law Production of the Doctoral course in Legal Science at the University of 
Vale do Itajaí. The last anthropomorphic environmental disasters that occurred in 
Brazil, specifically in the cities of Mariana and Brumadinho, in the state of Minas 
Gerais, brought to light one of the most worrying problems today – the 
effectiveness of criminal protection of the environment, even more so with the 
latest decisions of the Regional Court Federal 1st. region judged habeas corpus 
no. 1029985-02.2018.4.01.0000, which determined the suspension of criminal 
action 0001189-95.2016.4.01.3822, for lack of just cause for crimes against the 
life and physical integrity of the victims of Brumadinho. In view of this reality, the 
thesis defended here analyzes the use of German Criminal Law theories as an 
effective means of protecting the environment, through the creation of crimes and 
the imposition of penalties proportional to the seriousness of the actions 
perpetrated. The central objective of this work is to analyze the possibility of 
applying the Objective Imputation (Objektiven Zurechnung) and the theory of the 
Domain of the Fact for greater effectiveness of penal protection of the 
environment, through the adoption of more rigorous procedures. The study of 
Urich Beck's Risk Society, the vulnerability of the environment in the face of the 
greed of the mineral extractive industry, and the Law of Disasters are analyzed 
through doctrinal elaborations, revealing, in general terms, the need for a third 
legal way for better protection of the environment: the criminal law of disasters. 
In order to establish the possibility of applying the theories in the concrete case, 
it was necessary to demonstrate their previous application in the legal system of 
the country and also throughout the world, in situations of extreme gravity, 
compared to the disasters of Minas Gerais. It was necessary analyze other 
relevant problems, such as the criteria that guide the election of legal interests by 
the legislator, whose discretion is no longer justified in the face of criminal 
offenses that affect all humanity, a discourse that will be contextualized in the 
current risk society. The research method adopted was inductive, consisting of 
bibliographical, documental and jurisprudential analysis. 
 
Keywords: Anthropomorphic environmental disasters. Objective imputation. 
Fact Domain Theory. Criminal Law of Disasters. 
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RESUMEN 

 
 
 
 
Esta Tesis Doctoral forma parte de la línea de investigación Estado, 
Transnacionalidad y Sostenibilidad, dentro del área de concentración 
Constitucionalismo, Transnacionalidad y Producción Jurídica del curso de 
Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Vale do Itajaí. Los últimos 
desastres ambientales antropomórficos ocurridos en Brasil, específicamente en 
Minas Gerais en las ciudades de Mariana y Brumadinho, sacaron a la luz uno de 
los problemas más preocupantes de la actualidad: la efectividad de la tutela 
penal del medio ambiente, más aún con las últimas decisiones del Juzgado 
Regional Federal 1ro. región juzgó habeas corpus n 1029985-02.2018.4.01.0000 
determinando la suspensión de la acción penal 0001189-95.2016.4.01.3822, por 
falta de justa causa por los delitos contra la vida e integridad física de las víctimas 
de Brumadinho. Ante esta realidad, la tesis aquí defendida pretende analizar la 
utilización de las teorías del Derecho Penal alemán como medio eficaz de 
protección del medio ambiente, mediante la creación de delitos y la imposición 
de penas proporcionales a la gravedad de las prácticas practicadas. Objetivo 
central, analiza la posibilidad de aplicar la Imputación Objetiva (Objektiven 
Zurechnung) y la teoría del Dominio del Hecho para una mayor eficacia de la 
tutela penal del medio ambiente mediante la adopción de procedimientos más 
rigurosos. Se analiza a través de elaboraciones doctrinales el estudio sobre la 
Sociedad del Riesgo de Urich Beck, la vulnerabilidad del medio ambiente frente 
a la codicia de la industria extractiva de minerales, así como la Ley de Desastres, 
revelando, en líneas generales, la necesidad de una tercera vía derecho para 
una mejor protección del medio ambiente: el derecho penal de los desastres. 
Para establecer la posibilidad de aplicación de las teorías en el caso concreto, 
fue necesario demostrar previamente su aplicación en el ordenamiento jurídico 
del país y también en todo el mundo, en situaciones de extrema gravedad, en 
comparación con los desastres de Minas Gerais. Fue necesario pasar por el 
análisis de otros problemas relevantes, como los criterios que orientan la 
elección de los bienes jurídicos por parte del legislador, cuya discrecionalidad ya 
no se justifica frente a delitos penales que afectan a toda la humanidad, discurso 
que será contextualizado en la sociedad del riesgo actual. El método de 
investigación adoptado fue el inductivo, consistente en análisis bibliográfico, 
documental y jurisprudencial. 
 
 
Palabras clave: Desastres ambientales antropomórficos. Atribución objetiva. 
Teoría del Dominio del Hecho. Derecho Penal de Desastres. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese tem como objeto o estudo da viabilidade de 

responsabilidade penal em casos de desastres ambientais por seus gestores e, 

consequentemente, com reflexos à sustentabilidade enquanto paradigma da 

proteção ao meio ambiente. A temática é desenvolvida na Linha de Pesquisa 

Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade, dentro da Área de Concentração 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito, do programa de 

Pós graduação stricto sensu em ciência jurídica da Universidade do Vale do 

Itajaí. 

O rompimento da barragem de Fundão, de responsabilidade da 

empresa Samarco, em Mariana - MG, no dia 5 de novembro de 2015, provocou 

a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O material formou uma 

onda de 10 metros de altura, que deixou um rastro de destruição e morte por 

onde passou. Dezenove pessoas faleceram e milhares de outras pessoas foram 

atingidas direta e indiretamente, por danos materiais e psicológicos. 

Trabalhadores da Samarco e de empresas terceirizadas estão entre as vítimas 

desta tragédia. A destruição foi total em comunidades rurais, de terras férteis da 

agricultura familiar, bem como a contaminação de cursos d’água da região, 

atingindo toda a extensão do rio Doce e provocando danos a cerca de 500 

quilômetros de distância do epicentro do rompimento.  

Especialistas afirmam que grande parte dos danos ambientais e 

sociais serão irreparáveis e permanentes, como as perdas de vidas humanas e 

dos ecossistemas.  

Esta não é situação isolada e sim, mais um capítulo que se repete na 

história da mineração em Minas Gerais. Aconteceu com a Mineração Rio 

Verde/Nova Lima, em 2001, com a Mineração Rio Pomba Cataguases/Miraí, em 

2007, e com a Mineração Herculano/Itabirito, em 2014, e mais grave, se nada 

for feito, pode acontecer em Itabira, Congonhas e Caldas, sendo esta última 

talvez a mais preocupantes, em razão de ser uma barragem de soterramento de 

lixo nuclear, oriundo da Indústria Nuclear do brasil (INB) que atuou na década de 
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80 e 90 em Poços de Caldas e, com  sua desativação, foi necessário enterrar 

rejeitos de urânio em uma barragem instalada na cidade vizinha, Caldas. 

Depois do evento em Mariana, considerada a maior tragédia 

ambiental brasileira, a empresa Vale S/A passou a utilizar como emblema de 

suas atividades a sugestiva frase “Mariana nunca mais”, como forma de 

demonstrar a seus funcionários e colaboradores, e à sociedade, de que aquele 

evento nada mais foi que um acidente, e que a empresa estaria tomando todas 

as medidas cabíveis para evitar novos eventos. Em janeiro de 2019, o desastre 

se repetiu em Brumadinho, deixando, mais de 270 mortos e desaparecidos, 

naquela que é considerada a pior catástrofe industrial da história brasileira, em 

relação ao número de vítimas, o maior acidente do trabalho ocorrido no Brasil e 

um dos maiores do mundo. 

Como se verá na presente pesquisa, o rompimento das barragens 

configura exemplo concreto de desastre ambiental antropomórfico, pois revelam 

os interesses egoísticos de empresas, que impulsionadas pela busca 

exacerbada de lucro e pelo destaque no mercado internacional, assumem o risco 

da extração demasiada do recurso mineral, sem adoção de medidas preventivas 

e de precaução.  

Nos casos apresentados, observa-se que associadas à postura da 

empresa, encontram-se condutas, no mínimo negligentes, de fiscalização do 

Poder Público, práticas criminosas cometidas por administradores, diretores e 

gerentes das empresas envolvidas que, sabiam do risco que estavam correndo 

e, esmo assim, nada fizeram. Pelo contrário, em contato com o Ministério Público 

de Minas Gerais e a Procuradoria Federal que enviaram documentos 

importantes para análise da presente pesquisa, as empresas envolvidas não só 

sabia dos riscos, como também, adulteraram documentos, maquiando 

informações enviadas ao Poder Público que não confrontaram documentos e os 

fatos para que fosse tomadas medidas evitando assim o pior: o desastre.  

Com isso, há o resultado drástico do rompimento das barragens, de 

graves danos ambientais, históricos, culturais e vidas humanas. Verifica-se, 

portanto, a necessidade de enfrentar o desafio de construir um novo modelo 

punitivo para que a Indústria Extrativista Mineral possa ser responsabilizada, 

através de seus administradores, direta e indiretamente, não só na seara 

administrativa e cível, que já vem demonstrado ser ineficaz diante da prática 
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reiterada de eventos como os de Brumadinho e Mariana, como modelo de 

punição pelos atos praticados, mas penalmente, quando se tratar de desastres 

que culminam contra a vida, integridade física e o patrimônio. 

Não se pode considerar aqueles eventos como fatalidade, mas como 

uma tragédia anunciada. As empresas, ao construírem grandes barragens, com 

sucessivos alteamentos, assumiram um grau de risco cada vez maior. 

Administradores, engenheiros, diretores sabiam do risco.  

Estes desastres demonstraram a insustentabilidade da gestão 

ocupacional e ambiental ao identificar as falhas no processo de gestão, 

licenciamento, fiscalização, monitoramento, vigilância e no sistema de 

emergência. Todos estes processos foram incapazes de garantir a segurança do 

empreendimento, prevenir e evitar que não houvesse um evento dessa 

proporção.  

É impossível estabelecer ou buscar uma causa única para cada 

tragédia, mas sabe-se que somente ocorreram em razão da somatória de uma 

cadeia de eventos e fatores, cujos responsáveis precisam ser punidos, por dois 

motivos: para evitar a impunidade por crimes desta magnitude e, 

consequentemente, se fazer justiça pelos atos (omissões) praticados. 

O desastre de Mariana e Brumadinho será sempre uma lembrança 

dolorosa na história de Minas Gerais, uma cicatriz eterna e um alerta de que é 

necessário pensar numa nova estrutura penal para que os responsáveis das 

tragédias sejam punidos, exemplarmente, nas ocorrências de catástrofes dessa 

magnitude.  

O que se verificou, ao longo desta pesquisa é que pouco se fala sobre 

a matéria de Direito dos Desastres sob a ótica penal. Além da importância 

acadêmica, a presente pesquisa se montra relevante também na esfera prática 

do Direito dos Desastres, Ambiental e Penal brasileiro. Isso porque no Brasil, 

existe um histórico de impunidade advinda dos delitos ambientais mormente 

aqueles relacionados a grandes desastres. 

Dessa forma, verificou-se e instigou-se a pesquisa no sentido de 

averiguar a possibilidade de julgamento por crimes contra a pessoa e patrimônio 

atinente a grandes tragédias envolvendo desasastes. Dentro dessa ótica, 

trabalhou-se com os possíveis crimes decorrentes de cada uma das espécies de 

desastres, bem como as omissões puníveis e relevantes, na esfera penal.  
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Mas como o Direito Penal poderá atingir os administradores, gestores 

e engenheiros responsáveis pelas grandes empresas da IEM, se é notório que 

a responsabilidade penal é subjetiva?  

No Brasil não se aplica a versari in re illicita1, onde o agente responde 

por qualquer decorrência de sua ação proibida, mesmo que aja sem culpa, mas 

sim nullun crime sine culpa, ou seja, a responsabilidade com culpa. A 

responsabilidade penal no Brasil guarda natureza pessoal e caráter subjetivo, 

iniciando-se com a prática da conduta, comissiva ou omissiva, consciente e 

voluntária, na medida em que o dolo ou a culpa – na condição de elemento 

subjetivo do crime – devem estar presentes na análise do fato em concreto. 

Logo, dificilmente a responsabilidade penal alcançaria os gestores das empresas 

responsáveis pelo evento danoso, em casos de crimes como homicídio, lesão 

corporal ou dano.   

Na ocorrência de um desastre ambiental antropomórfico, verifica-se a 

insuficiência do Direito Penal, como ultima ratio, para imposição de uma punição 

exemplar que poderia dissuadir futuros eventos catastróficos, haja vista que tais 

crimes, sob à ótica da legislação atual, caracterizam-se por delitos de média 

gravidade, beneficiando os réus com vários instrumentos processuais (transação 

penal, suspensão condicional da processo, recursos, etc) e penais (livramento 

condicional, pagamento de multa e regime aberto para cumprimento de pena, 

suspensão condicional da pena, prescrição, etc). Assim, mesmo que haja 

alguma ação judicial criminal em face dos gestores das empresas, responderiam 

por crimes ambientais, inundação, desabamento, etc., cuja efetiva punição 

ficaria aquém do evento danoso.  

Não há como atribuir a um acusado a responsabilidade solidária pelo 

evento delituoso, somente pelo fato de supostamente pertencer ao corpo 

gerencial de uma empresa ou a um grupo criminoso. E, se isso fosse possível, 

se estaria diante de uma inaceitável hipótese de responsabilidade penal objetiva, 

com todos os gravíssimos corolários que daí podem resultar, pois “permitir a 

 
1 O chamado versari in re illicita (permanecer em assunto ilícito) implica que aquele que realizar 
um ato ilícito penal responde por todas as consequências derivadas deste fato, ainda que em 
sua inicial atuação não houvesse nenhum nexo subjetivo. ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte 
General. Fundamentos. La Estructura de la Teoria del Delito. Traducción de Diego-M. Luzón 
Peña; Miguel Díaz y Garcia Conlledo; y Javier de Vicente Remesal, Madrid: Civitas, 2003, p. 325. 
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presunção da responsabilidade penal de alguém simplesmente porque faz parte 

do grupo, se caso for, traduz-se na direta inviabilização da ampla defesa”2. 

O Brasil é uma país extrativista mineral, um dos maiores exportadores 

de minérios do mundo e, em razão disso, possui, também, inúmeras barragens 

como as de Mariana e Brumadinho que podem estar na iminência de um colapso, 

em razão da imprudência/negligência das empresas exploradoras, e também por 

escassez da atividade fiscalizatória estatal. Desta forma, estaríamos à mercê de 

uma situação carente de legislação própria, que seria uma ‘lei dos desastres 

ambientais’ 

Assim, o intuito do presente trabalho não é apenas demonstrar a 

possibilidade de responsabilização das pessoas físicas, em caso de desastres 

antropomórficos, mas a viabilidade de afastar a inimputabilidade de gestores e 

administradores da IEM, conjugando as teorias do Direito Penal alemão.  

Nesta toada, o Projeto de Lei nº 3915/2019, de autoria da  Comissão 

Parlamentar de Inquérito, no Senado, que destinada a apurar as causas do 

rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, da empresa de mineração 

Vale, em Brumadinho e outras barragens, prevê Alteração da Lei nº 9.605/1998 

(Lei de Crimes Ambientais), para tipificar o crime de desastre ecológico de 

grande proporção ou que produza estado de calamidade pública, bem como a 

conduta do responsável por desastre relativo a rompimento de barragem, é uma 

luz que poderia se ter para tipificar as condutas dos agentes.  

Mas o referido projeto não se sustenta, caso não haja dispositivos 

penais para que se possa buscar a imputabilidade dos agentes responsáveis. 

A teoria do domínio do fato, por exemplo, criada em 1939 por Hans 

Welzel, porém desenvolvida por Claus Roxin, em 1963, diz que autor é a pessoa 

que, mesmo não tendo praticado diretamente a infração penal, decidiu e ordenou 

sua prática a subordinado seu, o qual foi o agente que diretamente a praticou 

em obediência ao primeiro.3 Seria um caminho? Tal teoria desafia a presente 

pesquisa aplicar o domínio do fato nos casos de homicídio e lesão corporal, em 

razão da excepcionalidade do evento desastre, para o julgamento dos 

responsáveis pelas empresas causadoras das catástrofes.  

 
2 STF, AgRg no Habeas Corpus nº 138.637/SP, Ministro Relator Celso de Mello, j. 10.10.2020. 
3 ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft. Berlim:  De Gruyter  Verlag,  2015. 
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Em se tratando da teoria da imputação objetiva, tem-se atribuição a 

alguém da realização de uma conduta criadora de um relevante risco 

juridicamente proibido e a produção de um resultado jurídico. “Trata-se de um 

dos mais antigos problemas do Direito Penal, qual seja, a determinação de 

quando a lesão de um interesse jurídico pode ser considerada “obra” de uma 

pessoa. Na verdade, cuida-se de uma teoria com missão de restringir a 

atribuição da imputação, delimitando as fronteiras entre o penalmente permitido 

e o proibido.”4 A imputação objetiva pressupõe “a realização de um perigo criado 

pelo autor e não coberto por um risco permitido dentro da abrangência do tipo”. 

Pode também considerar “o incremento do risco e o fim de proteção da norma”. 

Por isso, não põe em destaque o resultado naturalístico, próprio da doutrina 

causal clássica, e sim o resultado (ou evento) jurídico, que corresponde à 

afetação ou perigo de afetação do bem penalmente tutelado, ou seja, do objeto 

jurídico. Nesse requisito, convém observar que há também imputação objetiva 

quando a conduta aumenta o risco permitido com violação relevante do dever de 

cuidado.5 

Diante de numa situação drástica e extrema que os desastres 

antropomórficos geram, para o objetivo do presente trabalho é verificar a 

aplicação dessas duas teorias do Direito Penal como forma afastar a 

inimputabilidade dos gestores/administradores da IEM, em caso de crimes 

contra a pessoa e patrimônio.  

A relevância da pesquisa está na viabilidade de um Direito Penal 

excepcional, para casos excepcionais que visa a melhor tutela do meio ambiente, 

posto que, com uma punição exemplar dos responsáveis pelos desastres, a IEM 

com certeza tomar maiores precauções em razão da vulnerabilidade ambiental 

diante da atividade extrativista mineral. A contribuição teórica advirá da adoção 

do paradigma da sustentabilidade da Indústria Extrativista Mineral, frente à 

construção de um Direito Penal dos desastres, como solução para o afastamento 

da impunidade nos crimes desta categoria; já na prática, consiste em apresentar 

 
4 ROXIN, Claus, Reflexões sobre a problemática da imputação em Direito Penal, in Problemas 
fundamentais de Direito Penal, trad. Ana Paula dos Santos Luís Natscheradetz, Lisboa, Vega, 
1986, p. 145. 
5 LUIZ RÉGIS PRADO, Curso de Direito Penal brasileiro, Parte Geral, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 167. 
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novos caminhos para o Direito Penal em casos de desastres ambientais 

antropomórficos.  

Como objetivo geral é pesquisar os limites e a possibilidade da 

proteção jurídica do meio ambiente nos desastres antropomórficos no direito 

penal, os específicos prevalece em analisar a importância da Indústria 

Extrativista Mineral no Brasil, bem como a vulnerabilidade ambiental perante os 

recentes desastres ocorridos em Minas Gerais; sob a rubrica do Direito Penal do 

inimigo, identificar uma possível aplicação da teoria do domínio do fato e da 

imputação objetiva no caso de desastres ambientais antropomórficos; e, por fim, 

observar que a elasticidade do Direito Penal, apesar da controvérsia da 

aplicação, mas diante da excepcionalidade do evento, já foi usada no Direito 

Internacional. 

Para tanto, no primeiro capítulo será analisada a história da 

exploração extrativista mineral no Brasil sob o olhar da sociedade de risco. 

Algumas características marcantes desta Sociedade, como a vulnerabilidade 

socioambiental e os riscos de desastres também serão dispostos, bem como a 

origem das grandes empresas extrativista mineral no Brasil.  Considerando os 

desastres de Mariana e Brumadinho, na busca de fundamentação e 

compreendimento do ocorrido, viu-se a necessidade da pesquisa histórica da 

Indústria Extrativista Mineral, bem como a fundação das principais empresas 

exploradores de minério no país. Com isso, para demonstrar que a causa dos 

desastres ambientais em Minas Gerais não é natural, nem tão somente técnica, 

mas sim em razão da ganância da IEM (Indústria Extrativa Mineral) em busca da 

lucratividade acima de qualquer coisa, deixando de lado questões sociais, 

ambientais, éticas, quiçá, criminais, se fez necessária a pesquisa sobre o 

histórico da formação deste meio extrativista, bem como das maiores empresas, 

envolvidas nos desastres em destaque. Aqui será demonstrado que aquelas 

tragédias estão vinculadas às más práticas dos gestores das empresas, seus 

técnicos, o Estado e seus servidores que, deveriam atuar, ao menos, em respeito 

à humanidade, haja vista que tal colapso atinge não somente um grupo de 

pessoas, mas uma coletividade de forma geral. Por isso, mister demonstrar qual 

foi a gênese dos interesses pela IEM no Brasil e, a partir de quando o 

desinteresse pelos cuidados ambientais surgiu.  
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A partir daí, passou-se a analisar a fundamentação sociológica dos 

desastres, diante do risco, através do estudo da Teoria do Risco de Ulrich Beck, 

que, inclusive servirá de fundamentação para sustentar as teorias penais 

adiante, como a imputação objetiva. A humanidade está em constante evolução. 

Na medida em que os avanços científicos e tecnológicos reinventam os meios 

de produção, muda-se o comportamento do homem, bem como os impactos ao 

meio ambiente, e a forma como se dirige e se molda a sociedade no futuro. Basta 

observar o mundo como era antes da Revolução Industrial e como é hoje, para 

que se constatar a massiva diferença na maneira que o mundo é afetado pela 

interferência humana. À medida que a ciência evolui, novas formas de energia, 

novos meios de locomoção, diferentes técnicas para cultivo de alimentos, novas 

formas de comércio, e outras invenções e técnicas que foram mudando 

definitivamente a maneira como o ser humano vive. Isso gerou a necessidade 

de a sociedade evoluir também sob a ótica científica. As cidades cresceram, o 

êxodo rural aumentou e, com isso, viu-se a necessidade do aumento de 

produção, desenfreada o que levou muitas a se preocuparem com a questão da 

sustentabilidade ambiental face ao consumo exagerado. Até as áreas rurais, se 

viram forçadas a implementar novos meios de aumentar a sua produção que 

crescia em grande escala, ao mesmo tempo que a população migrava para as 

áreas urbanas. Com tais mudanças, adveio novos estilos de vidas, novos 

impactos ambientais, novos raciocínios sobre as formas de controle da 

população, sobre direitos e movimentos que nasceram desse novo, e em 

acelerada evolução, cenário social. Tais mudanças drásticas na maneira que 

com a sociedade altera não só os seus meios de produção, mas também a forma 

com que conduz o progresso e vida das pessoas é denominada e estudada como 

modernização, o que acabou levando sociólogos, como Ulrich Beck, a 

desenvolver a Teoria da Sociedade de Risco. 

No segundo capítulo, será abordado a questão da vulnerabilidade 

ambiental e os recentes desastres ocorridos em Mariana e Brumadinho, bem 

como iminentes de desastres que estão por vir. Será demonstrado que Minas 

Gerais foi o Estado da Federação que mais sofreu com danos ambientais 

antropomórficos de grandes proporções em menos de 50 anos. No decorrer dos 

anos em que se sucederam inúmeras ações humanas por parte das empresas 

envolvidas nestes danos, de seus dirigentes e de seu corpo técnico (todos com 
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ciência do sinistro iminente), referidas ações se limitaram a maquiar a realidade, 

buscando ganhar tempo com medidas de intervenção ambiental tecnicamente 

duvidosas sob o ponto de vista do conhecimento acadêmico mais elementar. A 

ideia deste capítulo é demonstrar o quanto a sociedade brasileira está à mercê 

de grandes exploradores de minérios, cuja única finalidade é se enriquecer ainda 

mais, pouco se importando com as pessoas que vivem ao seu derredor. Para 

tanto, mister se fez presenta aquilo que se denominou Desastres de Mariana e 

Brumadinho, sem fechar os olhos para um dos perigos eminentes mais graves 

que o Estado de Minas Gerais está vulnerável: as barragens de resíduos de 

urânio, pertencentes à Industria Nuclear Brasileira, na cidade de Caldas, no sul 

do Estado. 

No capítulo seguinte, demonstrar-se-á uma nova ramificação do 

direito ambiental em que se tratou de denominar Direito dos Desastres. Entrar 

em um conceito jurídico sobre o tema mostra-se muito mais necessária, até para 

buscar uma introdução mais firme no ponto denso a que se propõe a pesquisa 

em questão. “Desastres retratam vulnerabilidades, por esta razão o seu impacto 

e magnitude não são determinados apenas por seu tipo de evento, mas pela 

situação e grau de vulnerabilidade da localidade sobre o qual ele impacta.6  

O referido tópico é necessário tendo em vista que vem gerando muitas 

discussões derivado à sua novidade no Brasil, motivo pelo qual o presente 

trabalho buscou trazer objetos do direito de desastres, os chamados cinco 

fundamentos do ciclo da gestão dos riscos, que seriam: a prevenção, a resposta, 

a compensação e a reconstrução. Com isso, o Direito dos Desastres deve 

proporcionar ao Poder Judiciário a existência de decisões jurídicas que avaliam 

não somente os danos oriundos de desastres já concretizados, mas também as 

situações de risco, de modo que seja vislumbrado não apenas como alternativa 

corretiva a ocorrência de um desastre e suas consequências, mas como um 

aliado a uma noção de dano ambiental futuro, em que a exigência ao direito seja 

no sentido de tomar decisões antecipando-se a ocorrência do dano. 

No capítulo quarto, analisar-se-á a aplicação legislativa do direito 

comparado em casas de desastres, além de sua repercussão recente no 

Tribunal Penal Internacional que, acabou por equiparar os crimes ambientais 

 
6 CARVALHO, Delton Winter de; DAMASCENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013,p. 17. 
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como crimes contra a humanidade e, consequentemente, sua competência para 

julgamento no Tribunal de Haia. 

Por fim, ingressa-se na Teoria do Crime e suas possíveis aplicação 

nos desastres ambientais, passando pelo Teoria do Domínio do Fato e da 

Imputação Objetiva, na tentativa de combater as possíveis impunidades diante 

das catástrofes antropomórficas. Através deste capítulo, lança-se mão do Direito 

Penal alemão como forma de aplicação no direito dos desastres.  

Com o aumento dos crimes ambientais nos últimos anos, surge a 

necessidade de debater acerca das penas para com estes, pois com as leis de 

proteção ao meio ambiente em vigor, verifica-se um descumprimento recorrente 

das mesmas e, em consequência, uma ineficácia punitiva quando as penas são 

aplicadas. Hodiernamente, um novo modelo governamental foi instaurado e 

trouxe consigo significativas mudanças em diversos setores do país. Um dos 

afetados por esta mudança foi o Ministério do Meio Ambiente, que teve ainda no 

início do ano de 2019, uma nova postura em relação às barragens rompidas em 

Minas Gerais. Sendo esta a razão de se explanar a respeito do atual modelo da 

legislação penal ambiental que, apesar de vigente, não se aproxima às grandes 

catástrofes. 

Apesar dos esforços administrativos e cíveis para o cumprimento da 

norma ambiental, bem como do atual modelo criminal ambiental, tal ação não 

tem sido suficiente para diminuir as agressões ambientais. 

 

(...) tendo em vista o caráter global e a dimensão planetária 
que assumem as graves e crescentes perturbações do 
equilíbrio ecológico é que, na Declaração do Rio sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimentos em 1992, se inseriu, no 
Princípio 11, recomendação segundo o qual ‘os Estados 
adotarão legislação ambiental eficaz [...]’, na mesma linha, 
aliás, da Agenda 21 que, no Capítulo 39, buscou incentivar 
a formulação de propostas para o aperfeiçoamento da 
capacidade legislativa dos países em desenvolvimento.7 

 

 
7 TAKADA, Mariana; RUSCHEL, Caroline Vieira. A (in) Eficácia das penas nos crimes 
ambientais. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e 
Jurídicas da UNIVALI. v. 3, n.3, p. 1043- 1062, 3o Trimestre de 2012. Disponível em: 
www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044. 
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No âmbito específico do Direito Ambiental há o princípio da 

prevenção, uma das vigas mestras do Direito Ambiental. O legislador levou em 

consideração tal circunstância, procurando, além do caráter de retribuição e de 

castigo das penas, dar ênfase ao seu caráter preventivo. Atualmente, a tutela 

penal do meio ambiente continua sendo uma necessidade indispensável, 

especialmente quando as medidas nas esferas administrativa e civil não surtirem 

efeitos desejados, porém a medida penal não tem escopo prevenir e reprimir 

condutas praticadas contra a natureza, principalmente para as grandes 

catástrofes. 

As penas privativas de liberdade previstas para os crimes ambientais 

na Lei 9.605/98 são de reclusão e de detenção. Nos tipos penais, reserva-se a 

pena de reclusão para as condutas mais graves e proíbe-se o regime fechado 

nas condenações à pena de detenção, conforme art. 33, do Código Penal.  De 

acordo com o artigo 7º, da Lei dos Crimes Ambientais, conclui-se que a 

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, se presentes 

as condições estabelecidas pelo dispositivo, é obrigatória.  

Verbi gratia, nos crimes contra a fauna, as penas dos artigos 29, 31 e 

32 não ultrapassam um ano de detenção. Aplicável, ainda, o instituto da 

transação penal, previsto no artigo 76 da Lei n. 9.099/95 (Juizado Especial 

Criminal), enfraquecendo deste modo, o Direito Penal, pela remota possibilidade 

de aplicação de penas privativas de liberdade. O artigo 76 da Lei 9099/95 define 

transação penal como a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 

multas: “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 

incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 

propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser 

especificada na proposta.” Cabe ressaltar que a maioria das novas infrações 

penais, pela quantidade da pena cominada, enseja a aplicação dos institutos da 

transação penal, suspensão do processo e suspensão condicional da pena. No 

que concerne à penas restritiva de direito prevista na Lei 9605/98, em seu art. 

7º, I e II elas são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade nos 

casos em que se tratar de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de 

liberdade inferior a quatro anos; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as 

circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos 
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de reprovação e prevenção do crime.  As penas restritivas de direitos, que terão 

a mesma duração da pena privativa de liberdade, compreendem: prestação de 

serviços à comunidade; interdição de direitos; suspensão parcial ou total de 

atividades; prestação pecuniária e recolhimento domiciliar (artigo 8º). Segundo o 

artigo 18 da Lei 9.605/1998, “a multa será calculada segundo os critérios do 

Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, 

poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem 

econômica auferida”. Essa modalidade de sanção poderá ser aplicada 

cumulativa, isolada ou alternativamente.  Porém, nota-se que em muitas 

situações a pena de multa é excluída e são absolvidos os poluidores ao decretar 

extinta a punibilidade e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado.8 

Esse quadro demonstra um cenário geral da ineficácia e lentidão, em 

que há um grande número de ocorrência de prescrição.  Muito embora a pena 

de multa, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia 

estabelecida na sentença e calculada em dias-multa, aparente ser a melhor das 

soluções em matéria de sanção penal, a legislação brasileira tornou-a ineficaz e 

destituída de poder de intimidar ou de reparar o mal causado. A pouca 

efetividade da sanção pecuniária no Direito Penal brasileiro, segundo 

entendimento jurisprudencial, se dá em razão de que caso não for paga pelo 

condenado, seu valor se transformará em cobrança através de execução fiscal, 

nos termos do artigo 51 do Código Penal, alterado pela Lei 9.268/1996. Assim 

sendo, o condenado paga se quiser, e, se a sua opção não for pagar, terá a 

possibilidade de discutir por anos o crédito tributário constituído pela inscrição 

da multa penal em dívida ativa, interpondo embargos à execução e valendo-se 

 
8 Delito contra o meio ambiente. Poluição de rio. Lançamento de efluentes, expondo a perigo a 
incolumidade humana, animal e vegetal (art. 54, § 2º, inciso V, da Lei n. 9.605/98). Testemunho 
de policial e documentos que não deixam margem à dúvida quanto ao envolvimento do agente 
na atividade ilícita. Crime formal e de perigo. Desnecessidade da ocorrência efetiva do dano, 
bastando a potencialidade lesiva que possa causar. Deixar de adotar medidas de precaução em 
caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível   (Art. 54, § 3º, da Lei n. 9.605/98). Figura 
equiparada. Conduta que não pode ser entendida como autônoma, no caso dos autos. 
Absolvição que se impõe. Dosimetria. Circunstâncias judiciais que se confundem com o tipo 
penal. Exclusão, também, da pena de multa, imposta sem previsão legal. Prescrição da 
pretensão punitiva do Estado. Extinção da punibilidade. (BRASIL. TJSC, 2.º Câm. Crim., 
Apelação Criminal n. 2010.059681-8, Joaçaba, rel. Des. Irineu João da Silva, j. 29.03.2011) 
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de todos os inúmeros recursos que a lei processual civil brasileira oferece. Não 

é esse o fim a que se almeja, como sanção, em casos de desastres ambientais. 

Diante disso, surge a possibilidade de aplicação de duas teorias 

alemãs para a responsabilização dos autores nos desastres para responderem 

por crimes contra a vida daqueles que foram vitimizados pela catástrofe: a teoria 

do domínio do fato e da imputação objetiva. 

A primeira propõe resolver a distinção entre autor e partícipe. Não se 

trata de determinar seu agente será ou não punido, mas sim se o será como 

autor, ou como mero partícipe. O Código Penal alemão9 exige que se faça essa 

distinção. O Código Penal brasileiro em seu art. 29 caput10, todavia, não exige, 

nem mesmo insinua, uma interpretação segundo a qual todo aquele que 

concorre para o crime é simplesmente autor do homicídio, v.g., - quem efetuou 

o disparo, quem convenceu esse primeiro a que se cometesse o delito, quem 

emprestou a arma. Haveria mesmo autores de maior ou menor importância 

(conforme art. 29, § 1º., CP11), mas todos os concorrentes seriam autores. O 

atual Código Penal alemão já exclui essa possibilidade, exigindo que se 

diferencie entre o autor e partícipe.  

Segundo o §25 do Strafgesetzbuch (StGB) propõe a auxiliar na 

subsunção do comportamento do autor. Roxin propôs a construção de um 

sistema da autoria do Direito Penal levando adiante a ideia de que o autor é 

quem atua com domínio do fato. Essa ideia não deve ser entendida como natural 

continuação de argumentos lançados por teorias antigas ou como uma mera 

combinação, por exemplo, entre uma teoria objetivo-formal, para o qual autor é 

quem realiza o núcleo do tipo, e uma teoria subjetiva da autoria e da participação. 

Autor é a figura central do tipo. 

O domínio do fato é, uma das expressões, mas não a única, da ideia 

de que o autor de um delito é, sempre, a figura central do acontecer típico. 

 
9 § 25. Autoria. (1) É punido como autor, quem comete o fato por si mesmo ou por meio de 
outrem. (2) Se vários cometem conjuntamente o fato, cada um é punido como autor (coautor). § 
26. Instigação. É punido como instigador, com pena igual à do autor, quem determinou 
dolosamente outrem ao cometimento de fato antijurídico doloso. § 27. Cumplicidade. (1) É punido 
como cúmplice quem prestou dolosamente auxílio a outrem para o cometimento de fato 
antijurídico doloso. (2) A pena do cúmplice tem como base a cominação dirigida ao autor. Ele 
deve ser mitigada segundo o § 49.  
10  Art. 29, Código Penal Brasileiro: Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 
11 Art. 29, § 1º, CP - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 
um sexto a um terço 
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Segundo Roxin, o domínio do fato como expressão de ideia reitora da figura 

central do acontecer do tipo manifesta-se de três formas concretas. A primeira 

denominada autoria imediata ou domínio da ação, revela se como o domínio 

sobre a realização do tipo, ou seja, o domínio de quem realiza, em sua própria 

pessoa, todos os elementos de um tipo, ou seja, o autor imediato. A segunda 

forma de dominar um fato está no chamado domínio da vontade ou autoria 

mediata, que se manifesta pela vontade de um terceiro que, por alguma razão, 

é reduzido a mero instrumento. As razões desse domínio, próprio do autor 

mediato, descrito também pelo §25, I do StGB, por meio da expressão “comete 

o fato por meio de outrem” são fundamentalmente três:  

 

Em primeiro lugar, a coação exercida sobre o homem da 
frente. Aqui propõe Roxin o por ele chamado princípio da 
responsabilidade. (...) É o único parâmetro viável nos casos 
de coação, uma vez que dominar alguém que sabe o que faz 
é algo excepcional, que só pode ser admitido com base nos 
parâmetros fixados pelo legislador. (...)  Um segundo grupo 
de razões para autoria imediata está no erro. Roxin 
desenvolve uma teoria escalonada dos vários que 
fundamentam a autoria mediata, que vão desde o erro de 
tipo até o erro de proibição evitável. (...) Por fim, é necessário 
que se reconheça a possibilidade de domínio por meio de 
um aparato organizado de poder. aquele que servindo-se de 
uma organização verticalmente estruturada e apartada, 
dissociada da ordem jurídica, imite uma ordem cujo 
cumprimento é entregue a executores fungíveis, que 
funcionam como meras engrenagens de uma estrutura 
automática, não se limita a instigar, mas é o verdadeiro autor 
mediato dos fatos realizados.12 

 

Assim, os requisitos de autoria imediata são a emissão de uma ordem 

a partir de uma posição de poder dentro de uma organização verticalmente 

estruturada, dissociada do direito e a fungibilidade dos executores.13 

E a terceira maneira de dominar um fato está numa atuação 

coordenada, em divisão de tarefas com pelo menos mais de uma pessoa. Se 

duas ou mais pessoas, partindo de uma decisão conjunta de praticar o fato, 

 
12 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio do 
fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a ed. 
São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 28. 
13 JESUS, Damásio Evangelista de. Teoria do domínio do fato no concurso de pessoas. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 32. 
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contribuem para a sua realização com um ato relevante tem um crime, elas terão 

o domínio funcional do fato, que fará de cada qual coator do fato como um todo, 

ocorrendo aqui, como consequência jurídica o que se chama de imputação 

recíproca. A aplicação da teoria nos desastres ambientais, de acordo com os 

Procuradores Federais e Estadual que atuaram, respetivamente, nos casos de 

Mariana e Brumadinho, sustentaram em suas denúncias, a única forma de 

viabilizar o julgamento dos diretores, administradores e gestores das empresas 

envolvidas pelas mortes das pessoas que foram atingidas pela lama. 

Já no que se refere à teoria da imputação objetiva, primeiramente 

analisar-se-á o Código Penal brasileiro, pois há previsão de infrações chamadas 

de crimes “de mera conduta” ou “de mera atividade”, os quais se consumam com 

a simples realização de um comportamento omissivo ou comissivo, não se dando 

importância às suas eventuais consequências. Em outras vezes, ao contrário, o 

CP engloba, na sua descrição, a conduta humana e a consequência por ela 

produzida, isto é, o resultado, de tal forma que só haverá “crime consumado” 

quando esse “resultado” se concretizar. Da integração na descrição típica de 

ação e resultado, surge a necessidade de identificar se um terceiro elemento, 

que a “relação causal” entre os dois. Em razão disso, algumas teorias procuram 

identificar, demarcar e explicar a natureza, conteúdo e limites dessa “relação de 

causalidade”. A primeira, adotada pelo nosso ordenamento jurídico, é a chamada 

teoria da equivalência das condições ou condicio sine qua non, que tenta 

demonstrar a relação de causalidade entre a ação do agente e o resultado 

produzido. O art. 13, CP define que o resultado, de que depende a existência do 

crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação 

ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A primeira parte do 

dispositivo está afirmando que a relação de causalidade se limita aos crimes de 

resultado (crimes materiais). Já a segunda parte, consagra à adoção da teoria 

da equivalência das condições para determinar a relação de causalidade.14 

Para que se possa verificar se determinado antecedente é causa do 

resultado, deve-se fazer o chamado “juízo hipotético de eliminação”, que 

consiste no seguinte: 

 

 
14 COSTA JR. Paulo José da. Comentários ao Código Penal. São Paulo: Saraiva, 1986, v. 1, 
p. 74 e s. 
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imagina-se que o comportamento em pauta não ocorreu, e 
procura se verificar se o resultado teria surgido mesmo 
assim, ou se, ao contrário, o resultado desapareceria em 
consequência da inexistência do comportamento suprimido. 
Se se concluir que o resultado teria ocorrido mesmo com a 
supressão da conduta, então não há nenhuma relação de 
causa e efeito entre um e outra, porque mesmo suprimindo 
esta o resultado existiria. ao contrário, se, eliminada 
mentalmente a conduta, verificar-se que o resultado não se 
teria produzido, evidentemente essa conduta é condição 
indispensável para a ocorrência do resultado e, sendo 
assim, é a sua causa.15 

Mas aplicação da teoria da equivalência das condições possui um 

calcanhar de Aquiles que é de levar ad infinitum a pesquisa do que seja a causa: 

“todos os agentes das condições anteriores responderiam pelo crime. Na 

verdade, se remontarmos todo o processo causal, vamos descobrir que uma 

série de antecedentes bastante remotos foram condições indispensáveis a 

ocorrência do resultado”.16 

Em razão disso, procura-se limitar o alcance dessa teoria, utilizando-

se outros critérios que permitam identificar, entre as contribuições causais do 

resultado, aquelas que sejam, desde uma perspectiva normativa, relevantes 

para proteção do bem jurídico.17 Segundo a melhor doutrina sobre o assunto, 

esses critérios poderão ser estabelecidos de distintas formas: 

 

a) por institutos do estudo dogmático-penal, verbi gratia, os elementos subjetivos 

do tipo, com o objetivo de aferir se havia pelo menos previsibilidade de que a 

conduta realizada poderia produzir um resultado típico; b) por considerações 

valorativas acerca da causalidade, verbi gratia, as causas absolutamente 

independentes, ou a superveniência de causas relativamente independente que, 

por si sós, produzem o resultado; c) ou por postulados da teoria da imputação 

objetiva.18 

 

 
15 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
713. 
16 JESUS, Damásio Evangelista de. Imputação Objetiva. São Paulo: Saraiva, 1.ª ed., 2000, p. 
23. 
17 PRADO, Luiz Regis, BINTECOURT, Cezar Roberto. Elementos de Direito Penal, Parte 
Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, v. 1, p. 73. 
18 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
714. 
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A segunda, é a teoria da imputação objetiva, criada por Claus Roxin, 

que pode ser vista como uma resposta do Direito Penal à sociedade de risco, 

buscando a crescer os critérios da causalidade os do risco permitido e do risco 

proibido, como elementos normativos. Assim, cria-se um redutor para as 

hipóteses de incidência da norma penal, com a inclusão de um novo requisito 

para a caracterização da tipicidade objetiva. Pela tipicidade objetiva, a imputação 

liga-se não só ao resultado causado, mas à criação do risco (não permitido) de 

que se produzissem os resultados. Desta forma, o autor é aquele que contribuiu 

com a criação ou aumento do risco, tendo, ainda, o poder de interrompê-lo. 19 

Esse risco não permitido se entende pela assunção de que, na vida 

em sociedade, vigora o princípio da confiança, o qual só teria afastado ao haver 

indicações objetivas que permitam aferir o risco existente e seu incremento em 

desacordo com as regras legais e sociais. Assim, caso o risco se realize, ou seja, 

caso ocorra o resultado danoso, considera-se que o tipo penal foi preenchido, 

permitindo a imputação do fato delitivo ao agente. Por outro lado, caso dano 

resulte de conduta que respeitava as normas vigentes, este não poderá ser 

imputado a ninguém, posto não haver o preenchimento do tipo. 

A teoria não afasta a análise do tipo subjetivo, defendendo que a culpa 

depende da previsibilidade do resultado ou do incremento do risco, sendo esta 

aquilo que se é obrigado a prever de acordo com parâmetros jurídicos definidos, 

e não consoante possibilidade hipotética de previsão. Assim, a violação ao dever 

de cuidado (hipótese juridicamente prevista), é uma criação ou incremento do 

risco proibido. 

Dessa forma, entende-se que as normas penais constituem um 

padrão de comportamento imposto aos indivíduos, o qual deve passar por 

diversos filtros (causalidade, tipicidade objetiva, imputação objetiva, tipicidade 

subjetiva, culpabilidade) para a aferição de sua relevância penal. Portanto, só os 

comportamentos tipificados, in casu, os desastres de Mariana e Brumadinho, que 

são previsíveis, são penalmente desvalorizados, sendo a imputação objetiva 

mera interpretação do comportamento e o tipo subjetivo uma ferramenta de 

delimitação do quanto é relevante ao Direito Penal. Por isso, com sua aplicação 

 
19 ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 
Paulo, n. 38, v. 10, p. 11-31, 2002, p. 21-22. 
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nos desastres, verificar-se-á a possibilidade de punibilidade dos agentes em 

eventos com os relatados alhures. 

 A originalidade20 do tema está em abordar aplicação das teorias do 

Direito Penal alemão no caso de desastres ambientais antropomórficos. Outras 

pesquisas foram analisadas e chegou-se a conclusão que não há trabalhos 

analisando a questão a possibilidade da responsabilidade penal em crimes desta 

magnitude, utilizando a teoria do domínio do fato e da imputação objetiva nos 

crimes ambientais com resultado morte. 

Como ressaltado amiúde, a legislação penal ambiental face aos 

desastres, reclama de uma posição mais severa do Estado, diante do novo 

inimigo do Direito Penal ambiental.  Essas premissas teóricas em conjunto 

permitirão o avanço na construção do conceito do Direito Penal dos desastres e 

de suas implicações para com a proteção eficaz do meio ambiente natural. 

O ineditismo decorre, em especial, da particularidade metodológica 

em coletar dados nas ações promovidas pelo Ministério Público Federal e 

Estadual de Minas Gerais, respetivamente nos casos de Mariana e Brumadinho, 

e a posição dos seus Tribunais quando ao indeferimento das denúncias contra 

os gestores pelos crimes contra a vida e a integridade física da pessoa.  

A apresentação dessas perspectivas para a abordagem dos 

problemas mencionados com a devida revelação de resoluções é que 

enriquecem o conhecimento sobre o assunto e fazem expandir os limites da 

ciência. 

Assim, visando contribuir não só para o conhecer, mas também para 

o agir, o problema enfrentado é o seguinte: é possível, e considerando-se a 

aplicação das teorias do domínio do fato (autoria mediata) e da imputação 

objetiva (risco), concluir que gestores das grandes empresas pertencentes ao 

ramo da Indústria Extrativista Mineral podem ser responsabilizados não só pelos 

crimes ambientais mas, também, pelos crimes contra a vida e a integridade física 

das vítimas? 

 
20 Originalidade implica desvendamento de dúvidas, apresentação de perspectivas à abordagem 

de problemas, revelação de resoluções, explicitação de correlações importantes, enfim, 
descrição de novidades que enriqueçam o conhecimento sobre um assunto. É, portanto, a 
condição nuclear pela qual os limites da ciência se expandem [...]. BICAS, Harley E. A. 
Ineditismo, Originalidade, Importância, Publicidade, Interesse e Impacto de Artigos 
Científicos. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abo/v71n4/a01v71n4.pdf>. Acesso: 18 out. 
2021. 
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A hipótese levantada é se a teoria da imputação objetiva e do domínio 

do fato pode fazer com que os autores dos desastres ambientais antropomórficos 

sejam responsabilizados por crimes previstos no Código Penal. 

Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Produção do Direito do Programa de Doutorado em 

Ciência Jurídica da Univali. 

Quanto à metodologia, serão considerados os parâmetros21
 adotados 

pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica –

PPCJ/UNIVALI. 

O Método22
 a ser utilizado na fase de Investigação será o Indutivo; na 

fase de Tratamento dos Dados serão utilizados o Método Cartesiano e o Método 

Analítico, este último na perspectiva de Norberto Bobbio23, e, dependendo do 

resultado das análises, no Relatório da Pesquisa poderá ser empregada a base 

indutiva ou outra que for a mais indicada24.  

Nas diversas fases da Pesquisa25, poder-se-ão acionaras Técnicas do 

Referente26, da Categoria27, do Conceito Operacional28
 e da Pesquisa 

Bibliográfica29
 bem como as outras que deverão ser definidas pelo doutorando e 

por seu orientador, levados em consideração os parâmetros adotados pelo 

 
21 BICAS, Harley E. A.Ineditismo, Originalidade, Importância, Publicidade, Interesse e 
Impacto de Artigos Científicos. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/abo/v71n4/a01v71n4.pdf. Acesso: 18 nov. 2018. 
22 “Método é a forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, 
tratar os dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. p.85.   
23 PASOLD, Cesar Luiz. Ensaio sobre a Ética de Norberto Bobbio. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2008.p. 193. 
24 Sobre os métodos nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 81 a 105.   
25 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica:teoria e prática. 13 ed.rev. 
atual.amp. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 85-90. 
26 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica:teoria e prática. 13 ed.rev. 
atual.amp. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 58. 
27 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”.PASOLD, 
Cesar Luiz.Metodologia da pesquisa jurídica:teoria e prática. 13 ed.rev. atual.amp. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 27. 
28 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja 
aceita para os efeitos das ideias que expomos [...]”.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
pesquisa jurídica:teoria e prática. 13 ed.rev. atual.amp. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. 
p. 39. 
29 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. 
PASOLD,Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica:teoria e prática. 13 ed.rev. atual.amp. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2015.p. 215. 
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CAPÍTULO 1 - A HISTÓRIA ESTRATIVISTA MINERAL DO 

BRASIL  

 

 

O objetivo deste tópico é demonstrar que a causa dos desastres 

ambientais (antropomórficos) advém dos riscos das grandes empresas 

mineradoras tomaram em prol do lucro, em contraste com o prejuízo da 

sociedade local. A ganância da IEM (Indústria Extrativista Mineral) em buscar a 

lucratividade acima de qualquer coisa, deixou de lado questões sociais, 

ambientais, éticas, quiçá. Aqui demonstrar-se-á que os recentes desastres 

(Mariana e Brumadinho) estão vinculados à má prática dos gestores das 

empresas, seus técnicos, o Estado e seus servidores que, deveriam atuar, ao 

menos, em respeito à dignidade da pessoa humana, haja vista que tal colapso 

atingiu não somente um grupo de pessoas, mas uma coletividade de forma geral. 

Para tanto, necessário verificar qual foi a gênese dos interesses pela 

IEM no Brasil e, a partir de quando o desinteresse pelos cuidados ambientais 

surgiu.  

O termo extrativismo, é utilizado para designar toda atividade de 

coleta de produtos naturais, seja de origem mineral, animal ou vegetal. De fato, 

é a mais antiga atividade humana, antes da agricultura, da pecuária e da 

indústria. Tal atividade vem sendo praticada mundialmente através dos tempos 

por todas as sociedades. 

Até o início do século XIX a definição de extrativismo se pautava nos 

ideais naturalistas, da "mãe natureza" e na riqueza nela contida, pensamento 

este que foi reforçado pela Revolução Industrial, onde tudo era produto e quando 

os recursos naturais passaram a ser chamados de matérias-primas, tidas como 

inesgotáveis e seu consumo controlável pelo homem. No século passado, com 

o avanço das tecnologias e do crescimento populacional, o homem percebeu 

que esta matéria-prima, oriunda dos recursos naturais, eram esgotáveis, e por 

isso surgiram novas ideias com relação a sustentabilidade dos ecossistemas, as 

quais foram colocadas em prática através dos chamados projetos de 

desenvolvimento sustentável. Só que durante muito tempo, o extrativismo 

predatório foi (e é ainda em algumas regiões) a prática mais utilizada para a 
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retirada indiscriminada de recursos da natureza. Em regra, esgotam-se as 

riquezas do local sem se preocupar se se reconstituirão. Este extrativismo 

provoca desequilíbrio no ecossistema e impactos por vezes irreversíveis, como 

o assoreamento de rios e lagos, deterioração do ambiente, destruição das 

margens dos rios, contaminação da fauna, destruição da cobertura vegetal etc. 

No caso específico do extrativismo mineral, os danos gerados nas áreas onde 

são desenvolvidos costumam ser extremamente danosos ao meio ambiente e, 

muitas vezes, irrecuperáveis numa geração. 

Até a metade do século XX, no Brasil, uma parcela das empresas 

mineradoras, exploravam diretamente jazidas com material de elevada 

qualidade, passíveis de consumo direto por parte da população ou da incipiente 

indústria de transformação. Não havia necessidade de beneficiamento, exceto 

uma eventual seleção manual ou adequação granulométrica. Diante da carência 

de equipamentos especiais e ao baixo custo da mão de obra existente (escravos 

até o século XIX), as operações unitárias utilizavam basicamente ferramentas 

simples e um elevado contingente de trabalhadores braçais.30 

Os valores comerciais praticados satisfaziam e compensavam os 

métodos utilizados.   

Houve uma rápida evolução do parque industrial brasileiro, a partir da 

metade do século XX, com a consequente expansão da demanda por insumos 

minerais, atrelados à crescentes e rígidas especificações técnicas. Outro 

aspecto que se fez presente foi o parâmetro custo x benefício, contrapondo 

elevados padrões de qualidade com reduzidos valores de comercialização. A 

economia de escala se tornou um fator preponderante, pois diante da oferta de 

agregados para a indústria e construção civil, com a demanda de ferro, calcário, 

etc., só se tornam viáveis economicamente em grandes escalas de produção.31 

De fato, a indústria extrativista mineral, pela sua abrangência e 

importância na economia nacional, historicamente tem tido um papel importante 

no esforço de promover o desenvolvimento econômico e social e de reduzir as 

 
30 JEBER, Adriana. PROFETA, André Luiz. Meio Ambiente e Mineração. Disponível em 
http://recursomineralmg.codemge.com.br/meio-ambiente-e-mineracao/. Acesso em julho 2020. 
31 MARSON, Michel Deliberali. A industrialização brasileira antes de 1930: uma contribuição 
sobre a evolução da indústria de máquinas e equipamentos no estado de São Paulo, 1900-
1920. Disponível em <https://www.scielo.br/j/ee/a/Pht8npZxzQDvRb48z7FTmDL/?lang=pt> 
Acesso em julho de 2020. 

http://recursomineralmg.codemge.com.br/meio-ambiente-e-mineracao/
https://www.scielo.br/j/ee/a/Pht8npZxzQDvRb48z7FTmDL/?lang=pt
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desigualdades regionais. Tanto que na época dos governos militares acreditava-

se que a mineração era um fator de integração nacional e, dentro da doutrina de 

segurança nacional, formularam uma política de incentivos fiscais para a 

implantação de projetos exportadores. Naquela época, a visão de 

desenvolvimento regional tinha fundamento na concentração em polos de 

desenvolvimento e a rigidez das atividades econômicas.32  

 Atualmente, além de se considerar a tecnologia como variável central 

do desenvolvimento econômico e, por consequência, do desenvolvimento 

regional ou local, deve-se levar em conta outras variáveis ou aspectos não 

tangíveis, fundamentados na cultura local, no comportamento da sociedade civil, 

na organização institucional e produtiva, nas novas formas de competição e 

cooperação que são considerados elementos centrais na explicação do 

desenvolvimento regional ou local. 

E para melhor compreensão, é necessário entender a gênese da 

normatização da mineração no Brasil 

 

 

1.1 O setor de mineração e sua normatização no Brasil 

 

Como demonstrado alhures, o Brasil foi, e é, considerado um país 

extrativista mineral, desenvolvendo, atualmente, um papel importante na 

economia mundial por ser titular de uma das maiores reservas minerais do 

mundo. O País possui a quinta maior reserva de ferro, representando 7,2% da 

reserva mundial. Além disso, concentra a maior reserva de nióbio do planeta, 

sendo responsável por cerca de 98% da produção no ranking mundial do 

minério, além de ter grande relevância na produção de níquel, cobre, ouro 

alumínio, rochas, cascalhos, areia, água dentre outras produções expressivas.33  

 
32 LIMA, Maria Helena Machado Rocha. A indústria extrativista mineral: algumas questões 
socioeconômicas. Disponível em 
<  http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/1294/1/Tend%C3%AAnciasParte3.4.pdf> 
Acesso em julho de 2020. 
33 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. Ministério de Minas e 
Energia. Economia mineral do Brasil – 2009. Brasília: DNPM, 2009. Disponível em 
https://sistemas .dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquivoArquivo=3974. 
Acesso em julho de 2020. 

http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/1294/1/Tend%C3%AAnciasParte3.4.pdf
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A IEM no Brasil é de bastante relevância mundial para a economia de 

vários países, incentivada, principalmente, pelo crescimento do mercado chinês, 

combinado com o aumento do valor das commodities, o setor ainda é promissor 

no país. 

Na mesma proporção, verifica-se também um crescimento do número 

de transações comerciais envolvendo uma “nova” seara do direito, o minerário, 

cujas demandas de títulos autorizativos para a realização do aproveitamento 

mineral cresce numa perspectiva aritmética. E isso requer, de um lado, atenção 

estatal no sentido de proteger e prover a adequada regulação e fiscalização do 

setor e, de outro, orientação legal daqueles que aproveitam ou pretendem 

aproveitar os recursos minerais. A regulação do setor evoluiu na medida em que 

os recursos minerais iam sendo descobertos e aproveitados, tendo como 

característica os sistemas de exploração que foram sendo adotados em cada 

época no País, tendo reflexos a infraestrutura econômica e política do Estado, 

ao longo da história. 

Tais sistemas podem ser classificados como regaliano, dominial, 

fundiário ou de concessão34. 

O sistema regaliano teve suas origens no período Colonial e que 

Portugal e Espanha impunha à suas colônias regras de extrativismo mineral mais 

favoráveis à sua metrópoles. Nestas, a ‘regalia’ era o direito aos “veeiros de ouro 

ou rata ou qualquer outro metal” de exploração ao metal, mas que havia 

obediência à Coroa, diante do fato de que o direito de propriedade do subsolo 

pertencia ao príncipe35. Conforme ainda o referido sistema, os inventores ou 

descobridores de jazidas eram agraciados com a ‘data mineral’, que era uma 

propriedade privada. A ‘data’ era revertida ao Estado caso não fossem cumpridas 

as obrigações de aproveitamento dos recursos minerais impostas pela lei.36 

A existência de uma regulação no setor mineral durante a vigência do 

sistema regaliano no Brasil Colônia sempre foi questionável, pois a Coroa 

 
34 DI PIETRO, Maria Sylvia. Uso privativo de bem público por particular. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1983, p. 57. 
35 Conforme Código Manuelino, Livro II, Título XXV, n. 15. Disponível em 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l2p106.htm > Acesso em julho de 2020. 
36Conforme Ordenações Filipinas, Título XXXIV, Livro II, n. 9. Disponível em 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2p454.htm >. Acesso em julho de 2020.  

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l2p106.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2p454.htm
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Portuguesa estava mais interessada em receber as riquezas da colônia, sem 

externar qualquer preocupação voltada à organização da atividade em si.37.  

Em 1823 passou a vigorar no Brasil o sistema dominial, determinando 

que se aplicassem no País as leis portuguesas, considerando-se domínio do 

Estado o que era anteriormente pertenciam ao patrimônio da Coroa. Tal sistema 

não aboliu as ‘datas’ minerais, de modo que o solo e subsolo continuaram a não 

se confundir, num sistema de dualidade jurídica38: 

 

Art. 178, XXII, Constituição de 1824: é garantido o direito de 
propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público, 
legalmente verificado, exigir o uso e emprego da 
propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do 
valor dela (...). 
 

Como não houve referência sobre a propriedade de bens minerais, 

levantou-se a questão acerca da sua titularidade, ou seja, se pertenciam ao 

Estado ou ao superficiário, prevalecendo o entendimento de que, na ausência 

de referência expressa deveria ser seguido o sistema que até então vigia, 

segundo o qual os bens minerais pertenciam ao Estado39. 

No Período Republicano, o sistema dominial foi substituído pelo 

fundiário, por influência do individualismo jurídico. Nessa época, a mineração 

não era mais vista como grande fonte de lucro pelo Estado, em razão dos 

benefícios fiscais implementados em períodos anteriores. Neste sistema, parte-

se da premissa de que a mina é bem acessório da superfície, logo, o proprietário 

é dono do solo e do subsolo40: 

 

Art. 72, § 17, Constituição de 1891:O direito de propriedade 
mantém-se em toa a sua plenitude, salvo a desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 
prévia. As minas pertencem aos proprietários do solo, salva 

 
37 VIVACQUA, Attílio. A nova política do subsolo e o regimento legal das Minas. Rio de 
Janeiro: Ed. Panamericana, 1942, p. 71. 
38 DI PIETRO, Maria Sylvia. Uso privativo de bem público por particular. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1983, p. 58. 
39 LOPES, Marcio Mauro Dias. Mineração e licenciamento ambiental: aspectos jurídicos e 
sua efetividade. Ano de depósito 2016. Tese (Doutorado em Direito) Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Programa de Estudos de Pós-Graduados em Direito. Disponível em < 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7068/1/Marcio%20Mauro%20Dias%20Lopes.pdf > 
Acesso em julho de 2020.  
40 DI PIETRO, Maria Sylvia. Uso privativo de bem público por particular. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1983, p. 60. 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7068/1/Marcio%20Mauro%20Dias%20Lopes.pdf
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as limitações que forem estabelecidas por lei da exploração 
deste ramo de indústria. 

 

Também neste sistema, o dono do solo era também dono do subsolo 

e, consequentemente, os recursos minerais, caso existentes. O compêndio de 

legislação minerária no País, a Lei Simão Lopes, confirma o fato de que a adoção 

do sistema fundiário não colocou fim à dualidade jurídica do solo e subsolo, uma 

vez que, em seu art. 5º, permitiu o registro dos manifestos de minas41. 

Por fim, o sistema da concessão, veio com a Constituição de 1934 

sob a égide da volta da nacionalização dos recursos minerais no Brasil, 

devolvendo, assim, ao Estado a propriedade do bem mineral42: 

 

Art. 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como 
as quedas d'água, constituem propriedade distinta da do 
solo para o efeito de exploração ou aproveitamento 
industrial.  
Art. 119 - O aproveitamento industrial das minas e das 
jazidas minerais, bem como das águas e da energia 
hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de 
autorização ou concessão federal, na forma da lei.  

 

O Decreto n. 24.642 de 1934 – Código de Minas – já determinava que 

as jazidas conhecidas pertencem aos proprietários do solo, onde se encontrem 

ou a quem for por legítimo título (art. 5º). Em observância ao princípio do direito 

adquirido, foram mantidas no domínio privado as jazidas já conhecidas, desde 

que manifestadas ao poder público na forma prevista em lei. Todavia, nos termos 

da política de socialização do subsolo, o referido Decreto estabeleceu o prazo 

de um ano para que as minas fossem manifestadas por seus proprietários, 

sendo-lhes conferidas a respectiva concessão de lavra43: 

 

Art. 10, I: Os proprietarios das jazidas conhecidas e os 
interessados na pesquiza e lavra delaas por qualquer titulo 

 
41 LACERDA ROCHA, Lauro; LACERDA, Carlos Alberto de Melo. Comentários ao Código de 
Mineração do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 34. 
42 DI PIETRO, Maria Sylvia. Uso privativo de bem público por particular. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1983, p. 62 
43 LOPES, Marcio Mauro Dias. Mineração e licenciamento ambiental: aspectos jurídicos e 
sua efetividade. Ano de depósito 2016. Tese (Doutorado em Direito) Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Programa de Estudos de Pós-Graduados em Direito. Disponível em < 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7068/1/Marcio%20Mauro%20Dias%20Lopes.pdf > 
Acesso em julho de 2020. 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7068/1/Marcio%20Mauro%20Dias%20Lopes.pdf
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valido em direito serão obrigados a manifestal-as dentro do 
prazo de um (1) anno contado da data da publicação deste 
Codigo e na seguinte forma:, terão que produzir, cada qual 
por si, uma justificação no juizo do fôro da situação da jazida, 
com assistencia do orgão do ministerio publico, consistindo 
dita justificação, para uns e outros, na prova da existencia, 
natureza e condições da jazida por testemunhas dignas dé 
fé, e da exístencia, natureza e extensão dos seus direitos 
sôbre a jazida por documentos com efficiencia probatoria, 
devendo entregar-se á parte os autos independentemente 
de traslado; 
 
Art. 12. O proprietario ou interessado que satisfizer, dentro 
do prazo legal, as exigencias do art. 10, terá direito á 
Concessão de lavra da jazida pertinente ao seu caso, 
precedida da autorização de pesquiza, se houver 
necessidade. 

 

A Constituição de 1937 acentuou a tendência nacionalista sobre os 

recursos minerais, por meio de dispositivo que estabeleciam o domínio da União 

ou dos Estados sobre as minas e jazidas desconhecidas, situadas em suas 

terras, por meio da nacionalização das empresas que se dedicavam à atividade 

mineral, e pela exigência de nacionalidade brasileira dos acionistas de empresas 

de mineração44: 

Art 143 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como 
as quedas d'água constituem propriedade distinta da 
propriedade do solo para o efeito de exploração ou 
aproveitamento industrial. O aproveitamento industrial das 
minas e das jazidas minerais, das águas e da energia 
hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de 
autorização federal. 
§ 1º - A autorização só será concedida a brasileiros, ou 
empresas constituídas por acionistas brasileiros, podendo o 
Governo, em cada caso, por medida de conveniência 
pública, permitir o aproveitamento de quedas d'água e 
outras fontes de energia hidráulica a empresas que já 
exercitem utilizações amparada pelo § 4º, ou as que se 
organizem como sociedades nacionais, reservada sempre 
ao proprietário preferência na exploração, ou participação 
nos lucros. 
 

 
44 LOPES, Marcio Mauro Dias. Mineração e licenciamento ambiental: aspectos jurídicos e 
sua efetividade. Ano de depósito 2016. Tese (Doutorado em Direito) Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Programa de Estudos de Pós-Graduados em Direito. Disponível em < 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7068/1/Marcio%20Mauro%20Dias%20Lopes.pdf > 
Acesso em julho de 2020. 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7068/1/Marcio%20Mauro%20Dias%20Lopes.pdf
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Porém, em 1944 o Decreto-lei 6230 retrocedeu no que tange à política 

nacionalista para o aproveitamento dos recursos minerais: 

 
Art. 1º O Presidente da República poderá permitir que 
companhias destinadas à exploração da mineração tenham 
seu capital constituído em metade por ações ao portador, 
desde que a outra metade o seja por ações nominativas, 
cuja propriedade só poderá caber a pessoas físicas 
brasileiras. 

 

Com o pós-guerra, influenciado com os ideais liberais, as fronteiras 

foram novamente abertas para o capital estrangeiro. Com isso, a Constituição 

de 1946 eliminou todas as restrições existentes para a participação de 

estrangeiros como sócios ou acionistas de sociedades destinadas ao 

aproveitamento de recursos minerais45: 

Art. 153, § 1º - As autorizações ou concessões serão 
conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades 
organizadas no País, assegurada ao proprietário do solo 
preferência para a exploração. Os direitos de preferência do 
proprietário do solo, quanto às minas e jazidas, serão 
regulados de acordo com a natureza delas. 

 

Em 1969, uma Emenda Constitucional modificou a Constituição de 

1967, alterando, em parte, o sistema, aumentando a presença regulatória do 

Estado no setor, ao eliminar a preferência do proprietário do solo para o 

aproveitamento das jazidas eventualmente presentes em seu subsolo. Contudo, 

o texto constitucional assegurou a participação do proprietário do solo e no 

resultado da lavra46: 

Art. 161, § 2º - É assegurada ao proprietário do solo a, 
participação nos resultados, da lavra; quanto às jazidas e 
minas cuja exploração constituir monopólio da União, a lei 
regulará a forma da indenização. 

 
45 LACERDA ROCHA, Lauro; LACERDA, Carlos Alberto de Melo. Comentários ao Código de 
Mineração do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 36 
46 LACERDA ROCHA, Lauro; LACERDA, Carlos Alberto de Melo. Comentários ao Código de 
Mineração do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 37 
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A CF/88 inovou o sistema de regulação aos restringir a participação 

do capital estrangeiro na atividade de mineração, possibilitando ao investidor 

estrangeiro, contudo, participar monetariamente da empresa de mineração. Na 

sua formatação original, a CF, em seu art. 171, II, determinava que a exploração 

mineral se restringia aos brasileiros e às empresas brasileiras de capital 

nacional, sendo esta aquela47: 

cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a 
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas 
e residentes no País ou de entidades de direito público 
interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a 
titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, 
de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 
atividades.   

 

Porém, a nova redação trazida pela Emenda n. 6/95 extinguiu o 

conceito de empresa brasileira de capital nacional ao determinar que:   

Art. 176, § 1º: A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" 
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 
autorização ou concessão da União, no interesse nacional, 
por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras 
e que tenha sua sede e administração no País, na forma da 
lei, que estabelecerá as condições específicas quando 
essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou 
terras indígenas.  

 

O Código de Mineração, cuja vigência perdurou desde 1967, em 

consonância ao regime de concessão previsto no art. 176 da CF/88, fez previsão 

de alguns regimes de aproveitamento mineral de acordo com o título concessivo 

outorgado pelo governo. Apesar de algumas alterações feitas pela Lei 9314/96, 

tal Código manteve o sistema de concessão amparado pelo art. 176, CF/88.48 

Analisado o sistema normativo da IEM, verificar-se-á a gênese, 

concomitante, da maior empresa de extração mineração no Brasil e o quão 

 
47 LACERDA ROCHA, Lauro; LACERDA, Carlos Alberto de Melo. Comentários ao Código de 
Mineração do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 43 
48 LACERDA ROCHA, Lauro; LACERDA, Carlos Alberto de Melo. Comentários ao Código de 
Mineração do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 44 
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participativa foi, e ainda é, na formação da história no país. Desta forma, a 

necessidade de se entender a formação desta empresa, faz mister para a 

compreensão de suas atividades em busca desenfreada do lucro, pouco 

importando as questões sociais, morais, ambientais, quiçá, legais.  

 

 

1.2 O nascimento da maior representante da IEM no Brasil e sua join 

venture 

 

De início, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), antes de se 

transformar uma das maiores empresas mineradoras do mundo, era Itabira Iron 

Ore Company, que foi uma empresa inglesa de exploração de minério de ferro, 

autorizada a funcionar no Brasil pelo Decreto n. 8.787, de 16 de junho de 1911.49 

Formada por grupos estrangeiros que começaram a adquirir minas de minério 

de ferro no Brasil, a empresa adquiriu, em 1910, uma das maiores jazidas no 

país, situada em Itabira/MG: 7.680 hectares, ou 76.800.000m2, de área, cuja 

reserva de minério era calculada em mais de um bilhão de toneladas. No ano 

anterior, a mesma empresa já havia adquirido o controle acionário da Companhia 

Estrada de Ferro Vitória a Minas, única via existente para o escoamento do 

minério do Vale do Rio Doce para o litoral50. 

Havia muita oposição quanto a instalação dessas empresas no país. 

Vários políticos, dentre eles Arthur Bernardes, defendiam o minério brasileiro 

como riqueza a ser guardada pelo Brasil, para que se evitasse a repetição da 

história do ouro, na época do Brasil Colônia. E, ao assumir a presidência de 

Minas Gerais em 1918, Artur Bernardes promulgou uma lei majorando o imposto 

de exportação do minério de ferro para as companhias que visavam apenas à 

 
49 Segundo o Instituto Minere, escola especializada em desenvolvimento profissional e 
tecnológico nas áreas de mineração, geologia, meio ambiente, geotecnia e barragens, a CVRC 
está em 3º lugar, dentre as maiores empresas de mineração do mundo, perdendo apenas para 
o 2º Lugar, Rio Tinto (Inglaterra) e, para o 1º lugar BHP (Austrália), disponível em < 
https://pt.scribd.com/document/439527520/Mining-Journal-Top-100-Miners-2019>. Acesso em 
abril de 2020. 
50 Disponível em < https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/itabira-iron-ore-
company>. Acesso em abril de 2020. 

https://pt.scribd.com/document/439527520/Mining-Journal-Top-100-Miners-2019
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/itabira-iron-ore-company
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/itabira-iron-ore-company
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exportação. Ao mesmo tempo, reduziu-o em quase cem vezes para as empresas 

exportadoras que instalassem em seu Estado usinas siderúrgicas51. 

A Itabira Iron Ore Company, em 1919, já com a participação de capital 

norte-americano e, tendo como representante no Brasil Percival Farquhar52, 

propôs-se a construir fábricas de aço e laminação, sem ônus para os cofres 

públicos, em contrapartida, exigindo a permissão para exportar minério de ferro 

em grande quantidade. Esse programa já havia recebido apoio do então 

presidente da República Epitácio Pessoa, que viu em sua execução uma forma 

de implantar a siderurgia nacional.53 

 Pois, em 29 de maio de 1920, o governo brasileiro assinou com a 

empresa de Itabira o contrato pelo qual esta última era autorizada a construir e 

a explorar as fábricas de aço, bem como as duas linhas férreas que ligariam as 

minas à estrada de ferro Vitória a Minas, e de um cais em Santa Cruz/ES, todos 

privativos da companhia, possuindo este último instalações necessárias ao 

embarque, desembarque e depósito de minérios e produtos das minas. O 

contrato previa, ainda, um prazo de 24 meses para o início das obras e de 48 

meses para o funcionamento das novas instalações. Em caso de não 

cumprimento dos prazos, o governo brasileiro poderia decretar a caducidade do 

contrato, não cabendo nenhuma formalidade judicial ou extrajudicial, salvo se a 

 
51 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. Companhia Vale do Rio Doce : 50 anos de história. 
Rio de Janeiro, 1992. p. 297. Disponível em < 
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/Documents/espaco-memoria/file/CMV020095.pdf.> 
Acesso em abril de 2020. 
52 Empresário norte americano, tendo sido administrador de várias empresas nos EUA, desde 
1900. Obteve concessões para abastecimento de eletricidade e construção de ferrovias em Cuba 
e na Guatemala. Iniciou suas atividades empresariais no Brasil em 1904, quando, juntamente 
com o engenheiro norte-americano F. S. Pearson e o advogado canadense Alexander 
Mackenzie, fundou a Rio de Janeiro Light & Power. Essa companhia unificou várias concessões 
de serviços públicos do Rio de Janeiro relativas ao transporte por bondes, à iluminação a gás e 
à energia hidrelétrica. Em 1905 obteve a concessão para construir e explorar o porto de Belém, 
iniciando suas atividades na Amazônia. Obteve concessão para construir a estrada de ferro 
Madeira-Mamoré, iniciada em 1907. Preocupado em melhorar a navegação do Amazonas para 
aumentar as rendas do porto de Belém, administrado pela companhia Port of Pará, de sua 
propriedade, formou em 1909 a Companhia de Navegação da Amazônia. Ainda nessa região 
criou a Amazon Development Company e a Amazon Land & Colonization Company, para a qual 
foram doadas terras que hoje constituem o território do Amapá. Em 1919 um programa para a 
ativação da Itabira Iron Ore Company, empresa de um grupo britânico para o qual trabalhava 
como advogado e que passaria ao seu controle. Disponível em < 
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/farquhar-percival> Acesso em 
abril de 2020. 
53 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. Companhia Vale do Rio Doce : 50 anos de história. 
Rio de Janeiro, 1992. p. 298. Disponível em < 
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/Documents/espaco-memoria/file/CMV020095.pdf.> 
Acesso em abril de 2020. 
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companhia se sujeitasse a pagar uma multa pelo atraso durante até 12 (doze) 

meses, findos os quais a caducidade seria irrevogavelmente declarada. Ainda 

pelo contrato, as obras do cais de Santa Cruz reverteriam à União ao fim do 

prazo de 90 anos, e após 45 anos o governo brasileiro poderia encampar o 

conjunto das propriedades da companhia.54 

Porém, tal contrato só foi legalizado em 1928, pelo Decreto n. 5.568, 

porque, após a assinatura do Presidente, em 1920, o Tribunal de Conta da União 

se recusou a registrá-lo por considerá-lo em desacordo com as normas 

legislativas da época. Mesmo após um pedido de reconsideração ao tribunal e, 

diante de nova recusa, o presidente da República mandou executar o contrato 

assim mesmo. Foi aí que tornou-se então necessário o pronunciamento do 

Congresso Nacional, que, após examinado em várias comissões entre 1920 e 

1928, foi finalmente reconhecida a validade do ato presidencial.55 

Assim, para desenvolver o extrativismo mineral no Brasil, mesmo 

sendo a proprietária das maiores reservas de ferro do país, a Itabira Iron Ore 

Company tinha como condições para continuar sua exploração do minério 

brasileiro, aumentar a exportação do produto e implantar uma usina siderúrgica 

nacional de grande porte. Só que na década seguinte, uma revolução no país 

estava por explodir e consequências drásticas atingiriam empresas estrangeiras 

no Brasil e, logicamente, a indústria mineral extrativista. 

A Revolução de 1930 foi um movimento político armado, liderado 

pelos Estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com 

o fim da República Velha. Quando assumiu a chefia do Governo Provisório, em 

3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas deu início a uma ampla reforma 

institucional para fortalecer a ação do Estado no campo social e nas atividades 

econômicas. A industrialização era uma dentre as novidades que vieram com o 

novo governo. Vargas montou uma estratégia que não haveria indústria sem a 

plena exploração dos recursos minerais do país, especialmente o ferro.56 E, em 

 
54 ABREU, Alzira Alves. Itabira Iron Ore Company. Disponível em 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/itabira-iron-ore-company> Acesso 
em abril de 2020. 
55 ABREU, Alzira Alves. Itabira Iron Ore Company. Disponível em 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/itabira-iron-ore-company> Acesso 
em abril de 2020. 
56 FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: Brasiliense, 
1972, p. 21 
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um governo de perfil nacionalista, não haveria exploração do ferro enquanto as 

jazidas não fossem, todas elas, de propriedade dos brasileiros, por isso, o 

Código de Minas precisava começar a mudar.  

 
O regime das minas no Brasil obedecia ao sistema 
estabelecido pelas Ordenações do Reino, pelo qual as 
minas eram de propriedade da Coroa. Com a República, a 
Constituição de 1891 declarou que as minas pertenciam ao 
proprietário do solo, instituindo o regime da acessão, nos 
termos em que seria desenvolvido pelo Código Civil. A 
reforma constitucional de 1926 alterou o dispositivo, 
dispondo que as minas pertenciam ao proprietário do solo, 
salvo as limitações estabelecidas por lei, a bem da 
exploração das mesmas, e que as minas e jazidas minerais 
necessárias à segurança e defesa nacionais e as terras 
onde existissem não poderiam ser transferidas a 
estrangeiros. Duas leis especiais surgiram no regime 
republicano, o Decreto nº 2.933, de 6 de janeiro de 1915 (a 
Lei Calógeras), e o Decreto nº 4.265, de 15 de janeiro de 
1921, regulamentado pelo Decreto nº 15.211, de 28 de 
novembro de 1921 (a Lei Simões Lopes). Ambos os 
diplomas estabeleceram uma primeira distinção entre a 
propriedade das minas e a propriedade do solo, ainda que 
de maneira facultativa e não obrigatória, e sem a perfeição 
dos conceitos que viriam no Código de Minas57. 
 

A preocupação do governo revolucionário com a exploração dos 

recursos minerais ficou expressa pela primeira vez em fevereiro de 1931, em um 

discurso proferido em Belo Horizonte/MG, pelo Presidente Getúlio Vargas que 

enfatizou a necessidade da nacionalização de reservas minerais, sobretudo das 

jazidas de ferro58. Essa preocupação ganhou forma com os Decretos n. 20.223, 

de 17 de julho, e n. 20.799, de 16 de dezembro daquele mesmo ano, 

suspendendo todos os atos que implicassem alienação de qualquer jazida 

mineral59. 

O interesse do governo pela mineração também se refletiu na esfera 

administrativa, pois foi criada a Diretoria Geral da Produção Mineral e, um ano 

 
57 VENÂNCIO FILHO, Alberto. Código de Minas. Disponível em < 
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/codigo-de-minas> acesso em 
29/03/20. 
58 SODRÉ, Nelson Werneck. História da burguesia brasileira. 4ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1964, 
p. 263. 
59 CANDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a cultura. Novos estudos CEBRAP, v. 2, n. 4, 
1984 , p. 27-35. 
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depois, em março de 1934, criou-se o Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), encarregado do estudo de todos os assuntos relativos à 

produção mineral do país e o ensino técnico correspondente, bem como os que 

se referiam ao conhecimento da geologia do território nacional e ao 

aproveitamento de águas para fins de produção de energia ou de irrigação60.  

Para fechar o conjunto de medidas, em 10 de julho de 1934, pelo 

Decreto n. 24.642, foi promulgado o Código de Minas. A maior contribuição do 

Governo Provisório em matéria de normas jurídicas de intervenção do Estado no 

campo econômico. Com ele, modificou-se substancialmente o regime jurídico 

das minas instituído pela Constituição de 1891. A partir dali, como regra 

fundamental, estava estabelecida a distinção, para efeito de explotação61, entre 

a propriedade do solo e a propriedade das jazidas e demais riquezas do subsolo.  

A Constituição de 1934 dava suporte legal às mudanças pretendidas 

pelo Código e o governo passava a ser o principal controlador da política mineral 

do país. Com o novo Código, as jazidas passaram a ser caracterizadas como 

bens imóveis, distintos e não integrantes das terras em que se encontravam. Seu 

aproveitamento era atrelado à autorização ou à concessão do Governo Federal. 

As autorizações de pesquisa e concessões de lavra seriam dadas 

exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no país, ficando 

assegurada, ao proprietário do solo, a preferência para a exploração ou 

coparticipação nos lucros, caso a lavra fosse concedida a terceiros.62 

Com a instauração do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, 

permitiu-se uma intervenção ainda maior do Estado na vida econômica do país, 

dando ao poder público funções bem mais complexas e ativas, assegurando-lhe 

o direito de intervir diretamente nas atividades produtivas para suprir as 

insuficiências da iniciativa privada. No que dizia respeito à exploração mineral, a 

nova Constituição estabeleceu um marco definitivo, pois afastavam os 

estrangeiros do negócio extrativista mineral, tornando-se exclusivos dos 

 
60 PIMENTA, Dermeval. A Vale do Rio Doce e sua história. Belo Horizonte: Editora Vega, 1981, 
p. 59. 
61 Ou exploração em português de Portugal, é um termo técnico usado para referir a retirada, 
extração ou obtenção de recursos naturais, geralmente não renováveis, para fins 
de aproveitamento econômico, pelo seu beneficiamento, transformação e utilização. Disponível 
em < https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/sobre-explotadas/20519/>. Acesso em 
abril de 2020. 
62 SCHWARTZMAN, Simon. Estado Novo, um autorretrato. Disponível em < 
http://www.schwartzman.org.br/simon/retrato.htm>. Acesso em abril de 2020. 
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brasileiros. 

Dentro do espírito nacionalista que marcou o Estado Novo em todas 

as suas ações, a Constituição de 1937 proibiu explicitamente qualquer novo 

aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais por companhias 

estrangeiras. A partir dali, definitivamente, a exploração de minérios só seria 

concedida a brasileiros ou empresas constituídas por acionistas brasileiros, em 

lugar simplesmente de empresas organizadas no Brasil, como preceituava a 

Constituição de 1934.63 

Em 1940, por força do Decreto-Lei n. 1.985, foi promulgado o novo 

Código de Minas, que, além de manter as principais diretrizes do Código de 

1934, incorporou os princípios nacionalistas da Constituição de 1937. Assim, foi 

estabelecido que o direito de pesquisar ou lavrar só poderia ser outorgado a 

brasileiros, pessoas naturais ou jurídicas, constituídas estas últimas de sócios 

ou acionistas brasileiros. Todo esse desfecho para a configuração do Código de 

Minas de 1940 teve consequências diretas para a formação da Companhia Vale 

do Rio Doce, até então ainda não concebida, pois em sua gênese havia Itabira 

Iron Ore Company.  

Então, na década de 1930, Itabira Iron Ore Company, precisava 

cumprir o contrato perante o governo brasileiro e, consequentemente legalizar 

sua situação no país, já que nem havia iniciada as obras da construção da 

grande usina siderúrgica. Por isso, a vigência do contrato da empresa 

estrangeira no país foi suspenso e, após ter passado pelo exame de diversas 

instâncias, o documento foi encaminhado por Vargas ao Congresso, em maio de 

1935. Só que naquele instante, a posição do Governo Federal sobre este 

assunto era uma só: deveriam cassar a tal suspensão do contrato, pois, no 

acordo, previa construção de uma usina siderúrgica e uma ferrovia com 500 

quilômetros de extensão entre o Porto de Santa Cruz (ES) e Itabira (MG), sem 

custo algum, o que permitiria a exportação do minério de ferro.64  

 
63 SODRÉ, Nelson Werneck. História da burguesia brasileira. 4ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1964, 
p. 269. 
64 PIMENTA, Dermeval. A Vale do Rio Doce e sua história. Belo Horizonte: Editora Vega, 1981, 
p. 62. 
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Em 1935, o mundo estava cada vez mais dividido entre comunistas e 

capitalistas – e o Brasil acabara de sair da chamada Intentona Comunista65. 

O discurso nacionalista, ditado por Vargas, encontrava eco na 

sociedade brasileira, influenciado por Adolf Hitler, na Europa, que ganhava mais 

poder, tornando obrigatório o serviço militar para todos os homens, multiplicando 

também em até três vezes o seu arsenal de Marinha. A Segunda Guerra 

começava a virar uma realidade e o ferro, fundamental para a produção de 

material bélico, valia ouro.  

Foi aí em 18 de junho de 1937, o contrato da Itabira Iron Ore Company 

voltou à mesa para discussão no plenário da Câmara dos Deputados. Durante a 

sessão, houveram ataques frontais contra o projeto, por considerá-lo lesivo aos 

interesses nacionais. O então Deputado e ex-Presidente da República Artur 

Bernardes apresentou um projeto substitutivo, segundo o qual: 

 
o governo organizaria, no momento oportuno, uma 
sociedade anônima, da qual subscreveria a maioria das 
ações, para explorar o minério de ferro, operar o transporte 
pela Estrada de Ferro Vitória a Minas, construir o cais de 
minério em Vitória e constituir uma frota mercante.66  

 

Só que quando Getúlio Vargas dissolveu o Congresso e instituiu o 

Estado Novo, em 1937, o contrato da Itabira Iron Ore Company se encontrava, 

ainda, sem solução. Foi então que o Presidente da República determinou ao 

Conselho Federal de Comércio Exterior e ao Conselho Técnico de Economia e 

Finanças pareceres sobre a questão, que recomendaram a aceitação do 

contrato.67  

 
65 Caracterizou-se por uma série de levantes promovidos, em 1935, por soldados, cabos e 
sargentos em nome de uma revolução popular da Ação Nacional Libertadora (ANL), cujo 
presidente de honra era Luís Carlos Prestes. Esse movimento reunia representantes de 
diferentes correntes e tendências políticas sob a liderança do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB). Os levantes – que aconteceram em 23 de novembro de 1935, em Natal, em 24 de 
novembro, no Recife, e em 27 de novembro, no Rio de Janeiro – foram utilizados como 
justificativa para aumentar a concentração do poder nas mãos do governo central de Getúlio 
Vargas. A Intentona foi também um dos argumentos para que, em 1937, Vargas instaurasse o 
Estado Novo no Brasil. Disponível em < 
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=intentona+comunista&TipoUD=0&MacroTipoU
D=0&nItens=30>Acesso em março de 2020. 
66 MONTEIRO, Norma de Góes. Ideias políticas de Arthur Bernardes. Brasília/Rio de Janeiro: 
Senado Federal/Casa de Rui Barbosa, 1984, vol. 2, p. 500. 
67 GUINGLE, Guilherme et al . A grande siderurgia e a exploração de minério de ferro em 
larga escala. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 1938, p. 168. 

https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=intentona+comunista&TipoUD=0&MacroTipoUD=0&nItens=30
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=intentona+comunista&TipoUD=0&MacroTipoUD=0&nItens=30
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No mesmo ano de 1937, a Sociedade Mineira de Engenheiros 

também se pronunciou sobre o assunto, por meio de um longo relatório intitulado 

“Siderurgia nacional e exportação de minérios de ferro”, que insistia na oposição 

ao projeto da Itabira: 

 

Enfatizando a tradição do Estado de Minas Gerais de 
defender os interesses nacionais, propunha-se a criação de 
uma usina nacional a carvão vegetal no Vale do Rio Doce. 
Ao contrário do Conselho Técnico, os engenheiros mineiros 
defendiam a intervenção do Estado na economia.68 
 

A comissão criada no Conselho Federal de Comércio Exterior também 

se manifestou contra a aprovação do contrato da Itabira e sugeriu o monopólio 

do Estado na exportação do minério de ferro e de manganês, além da 

organização da indústria siderúrgica sob regime estatal. Na impossibilidade do 

monopólio, o Conselho sugeria o modelo semi estatal, estendendo-se o controle 

do Estado a todas as indústrias de fabricação de aço.69 

O Decreto no 1.507, de 11 de agosto de 1939, de uma vez por todas, 

declarou, definitivamente, que o contrato caducou e, com isso, Itabira Iron Ore 

Company perdeu todas as concessões federais e estaduais de que era 

detentora. Mas, continuava proprietária das terras e das minas de ferro de Itabira, 

conforme o com o Código de Minas de 1934.70  

Com a Constituição de 1937, as pretensões da empresa já haviam 

sido drasticamente restringidas, pois por ser estrangeira, não poderia explorar 

diretamente as suas minas. Diante desse entrave, Percival Farquhar, buscando 

alternativas para as jazidas pertencentes à Itabira Iron Ore Company, associou-

se a empresários brasileiros, com o objetivo de responder pelo transporte de 

minério de ferro pela Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM) e promover a 

exploração das minas de Itabira71. 

 
68 GOMES, Francisco Magalhães. História da siderurgia no Brasil. São Paulo: Itatiaia, 1983, p. 
240. 
69 ABREU, Alzira Alves de. O ferro na história e na economia do Brasil. Disponível em < 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/edmundo-de-macedo-soares-e-
silva>. Acesso em abril de 2020. 
70 PIMENTA, Dermeval. A Vale do Rio Doce e sua história. Belo Horizonte: Editora Vega, 1981, 
p. 71 
71 PIMENTA, Dermeval. A Vale do Rio Doce e sua história. Belo Horizonte: Editora Vega, 1981, 
p. 74 
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Ao mesmo tempo que o contrato da Itabira era liquidado pelo governo, 

em agosto de 1938, Farquhar, fundou, com demais empresários brasileiros, a 

Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A. (CBMS), da qual detinha 

47% das ações. O Decreto n o 4.642, de 6 de setembro do ano seguinte, 

autorizou o seu funcionamento e o Decreto-Lei no 2.351, de 28 de junho de 1940, 

permitiu-lhe incorporar a Companhia Estrada de Ferro Vitória a Minas, exigindo 

em troca a remodelação da linha existente e a construção de dois novos 

trechos72 e, em 1949 a CBMS deu início à construção do trecho final da 

ferrovia.73  

O mundo já estava envolvido na Segunda Grande Guerra e o Brasil, 

até então, não havia se posicionado oficialmente de que lado estaria, mas que, 

com certeza, seria do lado de que daria maior abertura econômica. Pois bem, o 

país, cedendo a pressão norte americana, precisando de dinheiro e de exportar 

seu minério, entrou na guerra, pois sabia que seria fundamental para se 

alavancar economicamente com o fornecimento de ferro para a indústria bélica 

americana.  

Com isso, através do Decreto-Lei n. 4352, em 1º de junho de 1942, a 

Companhia Vale do Rio Doce S/A (CVRD) foi criada, pelo então Presidente 

Getúlio Vargas, oportunidade esta que foram encampadas as empresas 

Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S. A., a Itabira de Mineração S. 

A., bem como a Estrada de Ferro Vitória a Minas e todas as suas linhas, edifícios 

e material rodante.74. Nesta época o Brasil estava imerso numa crise 

internacional que tinha como ponto central a decisão sobre a entrada do país na 

Segunda Guerra Mundial. 

Instituída, a CVRD seus administradores conseguiram aparelhar o 

complexo mina-ferrovia-porto de forma que sua operação se desse de forma 

integrada e contínua. O governo de Juscelino Kubistchek configurou-se como 

 
72 DIAS, Sonia. A grande siderurgia e a exploração de minério de ferro em larga escala. 
Disponível em <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/guinle-guilherme> 
Acesso em abril de 2020.  
73 RIBEIRO, Lucílio da Rocha. Pequena contribuição à história da Estrada de Ferro Vitória a 
Minas. Disponível em < 
https://www.revistas.usp.br/cpc/article/download/111572/115893+&cd=5&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em abril de 2020. 
74 ABREU, Alzira Alves de. O ferro na história e na economia do Brasil. Disponível em < 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/edmundo-de-macedo-soares-e-
silva>. Acesso em abril de 2020 
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um período de redefinição da política no setor mineral, marcado com a criação 

do Ministério das Minas e Energia, reivindicação antiga dos técnicos do então 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e do Conselho Nacional 

de Minas e Metalurgia (CNMM). Assim, foi promulgada a Lei n.º 3.783 que criou 

a pasta do referido Ministério, ficando, desta forma, sob sua jurisdição várias 

empresas do setor, inclusive a CVRC. Com severas restrições à ação do capital 

estrangeiro, o ministério foi marcado pelo revigoramento de posições 

nacionalistas.75  

Só que a partir de 1964, quando o governo militar foi instituído, 

passou-se a criticar o caráter estatizante dos governos anteriores e propôs-se 

medidas que facilitassem a participação do capital privado, nacional e 

internacional, para promover o aumento da produção mineral do país. Para isso, 

mister a revisão do Código de Minas de 1940, ainda em vigor, e extremamente 

restritivo à presença e participação do capital externo na atividade de mineração. 

Dessa revisão resultou o novo Código de Mineração, Decreto-Lei n.º 227, 

sancionado em de 28 de fevereiro de 1967, que mantinha o regime de 

concessão, porém, buscando estimular a pesquisa e a diversificação da 

exploração dos recursos minerais. As concessões passaram a ser outorgadas a 

brasileiros ou empresas sediadas no Brasil, abrindo possibilidades para o capital 

externo investir na mineração. Além disso, como mecanismo para gerar recursos 

que permitissem ao governo implementar um amplo programa de 

reconhecimento do potencial mineral brasileiro foi criado, pela Lei n.º 4425, de 8 

de outubro de 1964, o Imposto Único sobre Minerais (IUM) que incidia sobre toda 

e qualquer atividade de produção, comércio, consumo e exportação de 

substâncias minerais ou fósseis, excetuando-se os combustíveis líquidos ou 

gasosos76.   

O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi instituído 

para confirmar os princípios gerais da nova política de mineração, que definiu a 

estratégia da administração do Presidente Castelo Branco. O PAEG atribuiu ao 

programa de investimentos da CVRD recursos da ordem de 87,3 milhões de 

 
75 PIMENTA, Dermeval. A Vale do Rio Doce e sua história. Belo Horizonte: Editora Vega, 1981, 
p. 80. 
76 PIMENTA, Dermeval. A Vale do Rio Doce e sua história. Belo Horizonte: Editora Vega, 1981, 
p. 82/83 
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dólares, o que possibilitou que a firma elevasse as exportações brasileiras de 

minério de ferro para 20 milhões de toneladas a partir de 1967. Com isso, a 

CVRD, conseguiu efetivamente se posicionar como empresa exportadora de 

padrão internacional no mercado transoceânico de minério de ferro. Em 1967, 

passou a figurar entre as seis maiores empresas exportadoras do mundo, 

comercializando 26 tipos de minério. O mercado para seus produtos se 

diversificava. A Europa, principalmente a Alemanha Ocidental, Hungria, 

Iugoslávia, Romênia e Polônia, se tornou um dos principais mercados para a 

CVRD. O Japão, apesar da distância geográfica, se tornaria um dos seus 

principais clientes e sócios.77 

Desse período em diante, a empresa só expandiu seus investimentos 

e negócios, principalmente após a inclusão da CVRD no Plano Nacional de 

Desestatização, em 1º de junho de 1995, pelo então Presidente da República 

Fernando Henrique, assinando o Decreto n.º 1.510. 

Em 2007, a Companhia Vale do Rio Doce passa ser designada como 

Vale S.A, (VALE) diante da globalização e da expansão mundial que a empresa 

atingiu. Nessa época, a empresa fecharia o ano com um lucro líquido de US$11,8 

bilhões – mais de 60 % a mais que no ano anterior, com recordes de produção 

em todos os seguimentos, atuando em mais de 30 países, mantendo 

empreendimentos em 21 países no mundo, desenvolvendo um extenso 

programa de pesquisa mineral.78 O Brasil vem se tornar em 2019 o segundo 

maior produtor de minério de ferro do mundo (19%), perdendo o posto apenas 

para China (21%). As maiores jazidas brasileiras estão em Minas Gerais, com 

61.2% das reservas nacionais, Mato Grosso do Sul, com 28,1% e Pará, com 

10,4%79. 

Toda essa expansão, acredita-se que tenha vindo de muito esforço 

empresarial, estudo em melhores investimentos, bem como de alguns 

conchavos, quiçá, favores políticos. 

 
77 PIMENTA, Dermeval. A Vale do Rio Doce e sua história. Belo Horizonte: Editora Vega, 1981, 
p. 84/85. 
78 Informações obtidas na Revista Isto é Dinheiro. Simplesmente Vale, ISTOÉ Dinheiro, 
5/12/2007. Disponível em: http://www.istoedi- 
nheiro.com.br/noticias/7239_SIMPLESMENTE+VALE >. Acesso em abril de 2020. 
79 Dados disponíveis em < https://pt.scribd.com/document/439527520/Mining-Journal-Top-100-
Miners-2019> Acesso em abril de 2020. 

https://pt.scribd.com/document/439527520/Mining-Journal-Top-100-Miners-2019
https://pt.scribd.com/document/439527520/Mining-Journal-Top-100-Miners-2019
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1.2.1 A Constituição da Samarco  

 

Como a fundamentação teórica do presente trabalho se faz em razão 

dos dois grandes últimos desastres antropomórficos, envolvendo a VALE e a 

Samarco Mineração S.A, também se acha por bem entender um pouco de sua 

constituição, ainda que an passant.  A empresa é uma sociedade de economia 

fechada, com sede em Belo Horizonte, cujas atividades se restringem, de acordo 

com os dados da Receita Federal, à pelotização, sintetização e outros 

beneficiamentos e minério de ferro. Contudo, sua dedicação vai além da 

descrição ao órgão do Ministério da Fazenda: da extração mineral, passando por 

seu processamento secundário, até o transporte transoceânico.80 

Sua constituição se deu em 1973, como joint venture societária, que 

é um modelo estratégico de parceria comercial entre empresas, visando fusão 

de sociedades em uma única empresa, não implicando na perda da identidade 

e individualidade como pessoas jurídicas das participantes. Por este modelo, 

inicialmente, houve a fusão entre a brasileira S. A. Mineração da Trindade 

(SAMITRI), com 51%, e a Marcona Corporation, norte americana, com 49%. Mas 

só a partir de 1977 que suas operações de extração de minério de ferro, 

pelotização e transporte transoceânico tiveram início.81 

Em 1984, em meio de recordes de produção e venda de minérios da 

Samarco, o grupo anglo-australiano BHP Billiton comprou a Utah International, 

que era, até então, controladora da Marcona Internacional. A partir desta década, 

a empresa passou por sucessivas etapas de expansão e investimentos e, em 

2000, a Vale S.A adquiriu a SAMITRI, absorvendo, também, parte da Samarco. 

Assim, em acordo firmado entre as novas proprietárias, a Vale e a BHP Billiton 

 
80 Pelotização é o processo tecnológico de transformar o minério de ferro em pequenas bolinhas, 
que serão usadas na fabricação do aço. São feitas com uma tecnologia de processamento 
térmico que utiliza os finos gerados durante a extração do minério, que antes eram reservados 
por não terem aplicação direta na siderurgia.  
Disponível em <http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/voce-sabe-o-que-e-
pelotizacao.aspx>. Acesso em abril de 2020. 
81 MIRANDA, Maria Bernadete; MALUF, Clovis Antonio. O contrato joint venture como 
instrumento jurídico de internacionalização das empresas. Disponível em 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28558-28576-1-PB.pdf>. Acesso em 
abril de 2020.. 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/voce-sabe-o-que-e-pelotizacao.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/voce-sabe-o-que-e-pelotizacao.aspx
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28558-28576-1-PB.pdf
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dividiram igualitariamente as ações, dando origem a uma importante 

restruturação societária e operacional da empresa.82 

Entretanto, essa nova composição acionária assumiu um formato non 

operated joint venture, por parte da BHP Billiton. Neste caso, a união entre duas 

ou mais empresas (joint venture) a responsabilidade operacional recai 

integralmente sobre uma delas, no caso, a Vale. Assim, pode-se afirmar que a 

atuação da BHP Billiton no Brasil é meramente como investidora, não havendo 

qualquer responsabilidade no sistema operacional da empresa.83  

A controladora efetiva da empresa atua como uma intermediária, 

expressando os interesses dos investidores que detêm participação acionária 

expressiva em sua composição:  

Em 2014, a Samarco conclui um dos seus maiores projetos de 

investimento que seria a construção da sua quarta usina de pelotização de 

minério de ferro em Mariana, a chamada P4P (Projeto Quarta Pelotização), que 

elevou a capacidade produtiva da empresa em 37%.84 

Porém, essa ampliação ocorre num momento em que houve a 

desvalorização do minério no mundo, desenhando, assim, um novo cenário 

macroeconômico para o setor extrativo mineral. Estudiosos da área de 

mineração denominam este cenário como o pós-boom das commodities. 

 

Esse novo panorama é caracterizado por situações de 
excesso de oferta e de retração da demanda dos principais 
minérios comercializados internacionalmente, por uma 
“perspectiva de preços baixos no longo prazo”, por 
“problemas de endividamento para aquisição de ativos e 
demanda contraída para sua transferência”, assim como por 
“resultados operacionais e financeiros declinantes”85.  

 
82 MILANEZ, Bruno, SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos, MANSUR, Maíra Sertã et all. A firma 
e suas estratégicas corporativas no pós-boom das commodities. Antes fosse mais leve a carga: 
reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá/PA: Editorial Iguana, 2016, 
p. 55. 
83 MILANEZ, Bruno, SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos, MANSUR, Maíra Sertã et all. A firma 
e suas estratégicas corporativas no pós-boom das commodities. Antes fosse mais leve a carga: 
reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá/PA: Editorial Iguana, 2016, 
p. 56. 
84 MILANEZ, Bruno, SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos, MANSUR, Maíra Sertã et all. A firma 
e suas estratégicas corporativas no pós-boom das commodities. Antes fosse mais leve a carga: 
reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá/PA: Editorial Iguana, 2016, 
p. 58/59. 
85 MILANEZ, Bruno, SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos, MANSUR, Maíra Sertã et all. A firma 
e suas estratégicas corporativas no pós-boom das commodities. Antes fosse mais leve a carga: 
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O preço da commodities passa de um patamar de US$ 32 em 

jan/2003, alcançando, em abr/2008, um pico de US$ 196 e, a partir de 2011, 

iniciou uma tendência de queda, chegando a US$ 53 em out/201586. Ou seja, 

um péssimo momento para reaver o investimento realizado na empresa. 

Assim, a estratégia de expansão da Samarco, através do seu projeto 

P4P, se insere num processo de reorientação de táticas cooperativas das 

principais empresas no segmento de minério de ferro (Vale e BHP Billiton) para 

a ampliação de economia de escada, diante da redução de ofertas no seu 

principal produto. Dentre estas estratégias, vê-se corte de custos fixos ou foco 

em zonas minerais de alta concentração em suas próprias operações, rápido 

alinhamento a uma agenda de produtividade, assegurando o foco nas atividades 

de maior valor, evitando decisões de curto prazo e empregando tecnologia para 

rapidamente identificar e aproveitar oportunidades de criação de valor.87 

Com isso, verifica-se uma defasagem das expectativas empresariais 

e da adaptação das estratégias corporativas das principais empresas, de modo 

que a despesa de capital total no setor atingiu seu ponto máximo em 2012 e, 

desde então, vem declinando, com as principais empresas reduzindo, 

postergando ou mesmo cancelando investimentos88  

Bom, isso em tese, em se tratando do setor empresarial mundial. Mas 

o que a Samarco buscou neste momento de crise, após um grande investimento 

do Projeto de Quarta Pelotização? A empresa implantou uma estratégia 

corporativa definida em dobrar o valor da empresa e ser reconhecida por 

empregados, clientes e sociedade como a melhor do setor: 

 

 A estratégia, denominada Visão 2022, cobre o período 
2012-2022 e busca definir “um novo modelo para o negócio 

 
reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá/PA: Editorial Iguana, 2016, 
p. 61. 
86 Disponível em WORLD BANCK. Commodity Markets. 
<http://www.worldbank.org/en/reserach/comodity-markets>  Acesso em abril de 2020. 
87 MILANEZ, Bruno. LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, 
impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 2016, 
p. 53. 
88 MILANEZ, Bruno. LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, 

impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 2016, 

p. 54/55. 

http://www.worldbank.org/en/reserach/comodity-markets
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de mineração”, apoiado em “alta produtividade, com o 
máximo uso dos ativos disponíveis em todas as áreas e 
atividades; custos de produção baixos, a fim de assegurar 
competitividade; elevados padrões de qualidade, em 
sintonia com requisitos de mercado; e uma reputação forte, 
que reflita o bom relacionamento com clientes, empregados, 
parceiros de negócios e a sociedade em geral”. 89  

 

A elevação da produtividade e da redução de custos na estratégia 

defina pela Samarco apontam-se dois elementos significantes: a expansão da 

produtividade do capital e redução nos processos de extração, beneficiamento e 

transporte mineral, caracterizada pelo Projeto Máxima Capacidade – 

aumentando a capacidade, permite a redução dos custos de produção e mitiga 

eventuais perdas no aspecto de preço do produto.90 

 
A elevação da produtividade total da Samarco entre 2013 e 
2014 se refletiu, dessa forma, em um “menor custo unitário 
por tonelada de pelota vendida, na ordem de 6,5%”. A 
redução do custo unitário por tonelada sugere que a 
ampliação das economias de escala propiciadas pelo projeto 
P4P “permitiram a manutenção da margem bruta [de lucro], 
em 2014, em patamares elevados (58%), apesar do 
ambiente hostil no mercado de commodities global, que se 
refletiu na forte queda observada nos preços médios de 
pelotas (-20,1%)”.91 
. 

Entretanto, tal estratégia surtiu efeito negativo no que tange às 

finanças da empresa: o investimento no P4P, no período de 2011 a 2014 

alcançou R$ 6,4 bilhões e, em 2014, apenas R$660,4 milhões de retorno de 

investimento feito. Assim o endividamento contábil da Samarco saltou de 60% 

para 80%, expondo a situação financeira grave que atingia a empresa92. 

 
89 SAMARCO MINERAÇÃO. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras 
2014. Belo Horizonte, 2015 c. p. 9. Disponível em < https://www.samarco.com/wp-
content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf.> 
Acesso em abril de 2020. 
90 SAMARCO MINERAÇÃO. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras 
2014. Belo Horizonte, 2015 c. p. 13. Disponível em < https://www.samarco.com/wp-
content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf.> 
Acesso em abril de 2020. 
91 SAMARCO MINERAÇÃO. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras 
2014. Belo Horizonte, 2015 c. p. 16. Disponível em < https://www.samarco.com/wp-
content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf.> 
Acesso em abril de 2020. 
92 SAMARCO MINERAÇÃO. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras 2014. 
Belo Horizonte, 2015 c. p. 16. Disponível em < https://www.samarco.com/wp-

https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
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Todos esses aspectos trazidos, desde a formação das empresas, até 

a real situação mercadológicas que as mesmas se encontram, foi importante 

expor para que se pudesse traçar, nos próximos capítulos, a vulnerabilidade que 

o meio ambiente, as pessoas e a sociedade estão expostas, diante da extração 

de minério e de seu processamento, sem a devida fiscalização e 

responsabilidades exigidas, além da falta de investimento com relação à 

segurança. 

 

 

1.3 A sociedade de risco global e sua aplicação no Direito dos Desastres 

 

O mundo, no final do século XVIII, era ao mesmo tempo menor e muito 

maior que o atual. Era menor geograficamente, porque até mesmo os homens 

mais instruídos e bem-informados da época conheciam somente pedaços do 

mundo habitado93.  E maior que o atual, pois hoje uma pessoa consegue viajar 

de um ponto a outro, equidistante, em questão de horas; a tecnologia permite 

uma ligação por vídeo conferência, instantaneamente, da mesma forma as 

trocas de mensagens, bem como o envio de dinheiro de uma conta a outra, de 

países diversos.  

Há três séculos a configuração mundial era diferente, as pessoas 

trabalhavam na área rural, de forma artesanal, precária, sem nenhuma ambição 

de se buscar melhores condições de vida nas cidades. A humanidade foi 

progredindo lentamente, desenvolvendo novas tecnologias e meios de 

produção, alterando permanentemente o mundo ao seu redor de maneira 

irreversível.  

É dentro desse contexto da evolução, sempre em constante mutação, 

que diversos filósofos criaram teorias para explicar a origem da vida em 

sociedade e sua evolução, a origem do Estado sua relação com a sociedade, 

que transformava constantemente as relações pessoais dos seres humanos. 

Desde Sócrates, Platão, passando por Nietzsche e Kant, chegando aos filósofos 

 
content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf.> 
Acesso em abril de 2020 
93 HOBSBAWM, Eric J. A era das Revoluções, 1789 – 1848. Edição Revista. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2012, p. 16. 

https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2020/12/2014-Relatorio-da-Administra-o-e-Demonstra-es-Financeiras.pdf
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contemporâneos, são inúmeros os estudiosos que examinaram (e examinam) o 

ser humano, a sociedade, sua evolução, características, conflitos, aspectos 

controversos e seu impacto no mundo. Em um grande exemplo pode-se verificar 

a Teoria do Contrato Social, de Jaques Rosseau, lecionada e defendida por 

grandes filósofos, como Thomas Hobbes e John Locke, disseminada desde o 

século XVI. A Teoria dispõe que o Estado e a Sociedade originou na necessidade 

que a maioria das pessoas tiveram em firmar um contrato informal, uma espécie 

de pacto, organizando regras de convívio em sociedade, trazendo instituições 

públicas, realizando assim um contrato social. Tais filósofos apenas apresentam 

uma visão estudiosa sobre como se originou e como se sustenta a sociedade, 

de como os serem humanos conseguem conviver entre si, de como a figura do 

Estado foi criada e qual era o cenário histórico e político e como ele foi 

evoluindo94. 

Ao estudar sobre a evolução humana e da sociedade, é preciso 

atentar sobre o impacto que elas possuem em relação ao mundo ao seu redor, 

principalmente o meio ambiente. Há diversos pontos na história que alteraram o 

modo com que as sociedades impactaram o meio ambiente, sendo que um deles 

marcou também o fim do período moderno e o início do período contemporâneo: 

a Primeira Revolução Industrial.  

 
A expressão Revolução Industrial é usualmente 
empregada para assinalar mudanças sociais e econômicas 
que marcam a transição de um modo de vida centrado em 
atividades estáveis na agricultura e no comércio, para um 
outro centrado na velocidade das descobertas mecânicas 
e no emprego de máquinas complexas em amplas 
instalações fabris, submetendo o campo à cidade. Esse 
período está compreendido entre as metades dos Séculos 
XVIII e XIX. 95 
 

Antes da Primeira Revolução Industrial, o mundo se caracterizava 

pelo meio de produção humano. Artesãos e oficinas, caçadores e pescadores, 

 
94 ROLLAND, R.  O Pensamento vivo de Rousseau.  Trad. J. Cruz  Costa. São Paulo:  Ed. 
da USP, 1975, p. 43. 
95 SOUZA, Washington José de; OLIVEIRA, Marcos Dias de. Fundamentos da gestão 
social na Revolução Industrial: leitura e crítica aos ideais de Robert Owen . Revista 
Organizações e Sociedade. vol.13 no.39 – versão online. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/osoc/a/77t8JDbXCfT4zLWHs6KwwXR/?lang=pt > acesso em dez de 
2019.   

https://www.scielo.br/j/osoc/a/77t8JDbXCfT4zLWHs6KwwXR/?lang=pt
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dentre outras atividades que dependiam da força humana, podem ser apontados 

como a principal fonte de recursos que moviam uma sociedade. Os produtos de 

origem manuais eram comercializados, sendo que seu processo de produção 

não era extremamente agressivo ao meio ambiente, e também em menor escala. 

O final do século XV foi marcado pela criação das primeiras máquinas a vapor, 

que auxiliava no labor e implementava a produção humana. Tal fato deu início a 

um longo processo de evolução que culminou da chamada Primeira Revolução 

Industrial.96 

Datada como no século XVIII, com origem na Inglaterra, a Primeira 

Revolução Industrial teve início com a sistemática integralização do uso de 

máquinas em massa nos meios de produção, para facilitar o trabalho humano, 

aumentar o número de mercadorias produzidas e, consequentemente, os 

lucros.97 

De fato, no início do Século XVIII, a expansão da 
população e da riqueza demandou mais e melhores 
mercadorias. No processo produtivo, o uso do carvão 
mineral viabilizou o advento do vapor, cuja invenção foi 
fator decisivo à Revolução Industrial como fonte de 
energia. Como primeiras atividades industriais de impacto, 
a fiação e a tecelagem do algodão foram favorecidas por 
uma série de invenções, dentre as quais, o moinho d’água 
como fonte de energia, por Richard Arkwright em 1769; a 
fiação, por James Hargreaves, patenteada em 1770; a 
lançadeira de tear, por John Kay em 1733; a espula para 
confecção de fio, por Samuel Crompton (1779); e o tear a 
vapor, por Edmund Cartwright, patenteado em 1783. A 
disponibilidade de vasta quantidade de carvão e ferro no 
Reino Unido e proximidades foi fator decisivo no rápido 
desenvolvimento do setor industrial têxtil e, posteriormente, 
dos demais98. 

 

Com a utilização das máquinas nos meios de produção, surgiu então 

a denominada indústria, e com ela as fábricas, que utilizavam energia, força 

 
96 HOBSBAWM, Eric J. A era das Revoluções, 1789 – 1848. Edição Revista. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2012, p. 24. 
97 HOBSBAWM, Eric J. A era das Revoluções, 1789 – 1848. Edição Revista. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2012, p. 25. 
98 SOUZA, Washington José de; OLIVEIRA, Marcos Dias de. Fundamentos da gestão 
social na Revolução Industrial: leitura e crítica aos ideais de Robert Owen . Revista 
Organizações e Sociedade. vol.13 no.39 – versão online. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/osoc/a/77t8JDbXCfT4zLWHs6KwwXR/?lang=pt > acesso em dez de 
2019. 

https://www.scielo.br/j/osoc/a/77t8JDbXCfT4zLWHs6KwwXR/?lang=pt
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humana e máquinas para produzir produtos em quantidades massivas, 

aumentando exponencialmente sua comercialização. A Primeira Revolução 

Industrial foi uma das diversas revoluções históricas que ocorreram no final do 

século XVIII, que marcou o fim do período histórico moderno. A civilização 

humana dava um novo passo em direção ao futuro, alterando completamente, 

em tantos aspectos quanto fossem necessários, sua sociedade e sua relação 

com o planeta.99 

São muitos os aspectos da Primeira Revolução Industrial que 

afetaram a sociedade permanentemente. Dentre eles, destaca-se a 

intensificação do êxodo rural de camponeses para as cidades, causando uma 

expansão urbanística gigantesca, e o surgimento de uma nova classe social, o 

proletariado. Ademais, com a tomada dos meios de produção pelas indústrias, 

houve também grande desvalorização dos artesãos, que até então eram os 

principais produtores e responsáveis pelos produtos que eram comercializados 

na sociedade. A valorização da ciência, que aumentou exponencialmente, com 

a criação de novas máquinas que com o tempo seriam introduzidas na vida 

pessoal dos cidadãos, foi um dos pontos marcantes desta época. Espalhando-

se pela Europa e Ásia, o movimento histórico trouxe um impacto gigantesco para 

o planeta, mudando completamente a vida dos seres humanos e as sociedades 

contemporâneas100. 

A Segunda Revolução Industrial teve início no século XIX, com a 

expansão acelerada e intensificada da industrialização, baseada no 

desenvolvimento de novas tecnologias. Embora tenha a atividade têxtil, a partir 

de meados do Século XVIII, assumido papel decisivo no desenvolvimento 

industrial, outras atividades ditaram a transformação socioeconômica da 

época.101 

Já a Terceira Revolução Industrial, se deu em meados do século XX, 

com alguns historiadores apontando seu início após a Segunda Guerra Mundial. 

Nessa fase da Revolução não abrange só o progresso tecnológico e industrial, 

 
99 LODI, João Bosco. História da Administração. 9. ed. São Paulo: Pioneira, 2003, p. 31. 
100 LODI, João Bosco. História da Administração. 9. ed. São Paulo: Pioneira, 2003, p. 33. 
101 SOUZA, Washington José de; OLIVEIRA, Marcos Dias de. Fundamentos da gestão 
social na Revolução Industrial: leitura e crítica aos ideais de Robert Owen . Revista 
Organizações e Sociedade. vol.13 no.39 – versão online. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/osoc/a/77t8JDbXCfT4zLWHs6KwwXR/?lang=pt > acesso em dez de 
2019. 

https://www.scielo.br/j/osoc/a/77t8JDbXCfT4zLWHs6KwwXR/?lang=pt
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mas também uma série de fatores políticos e sociais que predominaram no 

mundo e corroboraram para a ocorrência do fenômeno histórico. Há fatores 

políticos, humanitários, movimentos sociais, onde o ser humano começou a 

perceber e sentir os efeitos de sua influência no meio ambiente, passando a 

incluir assim o pensamento ambiental nos meios de produção.102 

É inegável que o meio ambiente foi o aspecto mais alterados pela 

história humana, principalmente com o surgimento da indústria e o avanço das 

fábricas na vida em sociedade. O êxodo rural levou ao crescimento exponencial 

das cidades, que foram forçadas a crescer em pouco tempo, sem o devido 

planejamento, para que comportar a nova população, que buscava melhores de 

empregos nas fábricas industriais, levando a superlotação das cidades. Pode-se 

observar um caminho lógico a ser seguido então, pois com a superlotação de 

cidades e o seu crescimento sem o devido planejamento, bem como a produção 

em massa e institucionalização em grandes escalas de máquinas nos meios de 

produção da sociedade, deram início a um processo de poluição 

extraordinariamente maior do que qualquer outro momento da humanidade. 

A Revolução Industrial alterou o mundo de maneira irreversível, 

transformando o que era antes um planeta com sociedades baseadas em mão 

de obra predominantemente humana e com criações de baixa escala e menos 

poluidoras, agora era um planeta em civilizações que apostavam em inovações 

e crescimento aceleradamente incontrolável, que transformava tudo que podia 

em matéria prima para industrializar e comercializar em grande escala. Percebe-

se um retrato de uma sociedade que se preocupava em crescer sem se importar 

com o meio ambiente ao seu redor, poluindo não só o ar, mas também os rios, 

desmatando as florestas, contaminando o solo, expandindo suas cidades sobre 

áreas que jamais antes possuíam construções. Legado esse que perdura até 

hoje, sendo que agora as consequências das ações que tiveram início até 

mesmo antes daquela época, começam a aparecer. 

Na época da Revolução Industrial, a preservação do meio ambiente 

não estava na mente nem dos proprietários ou investidores nas indústrias, nem 

dos trabalhadores, conhecido como proletariados. Enquanto uns buscavam o 

desenvolvimento industrial para geração de lucros em grande escala, outros 

 
102 HOBSBAWM, Eric J. A era das Revoluções, 1789 – 1848. Edição Revista. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2012, p. 49 
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buscavam apenas uma condição de vida melhor, mais próspera e digna. Mesmo 

porque permanecia a ideia de que os bens naturais eram renováveis. Enquanto 

as fábricas poluíam o ar e a água da cidade, o crescimento excessivo das 

cidades colocava milhares de pessoas vivendo em condições miseráveis, sem o 

menor planejamento básico, além promover o desmatamento descontrolado, o 

que favorecia na poluição desenfreada do meio ambiente103. 

Da mesma maneira, à medida que a Revolução Industrial foi 

crescendo, as mesmas atitudes poluidoras foram sendo sistematicamente 

reproduzidas em diversos lugares diferentes, contribuindo ainda mais para a 

poluição. O que era uma antes a expansão exponencial baseada em 

industrialização dos meios de produção concentrada em uma área do planeta, a 

Europa, aos poucos se tornou um fenômeno global, que atingia os continentes, 

transformando vilarejos em cidades, que por suas vezes tornavam-se 

metrópoles, promovendo êxodos em massa de populações para diferentes áreas 

urbanas, bem como o crescimento excessivo sem o devido planejamento básico. 

Tal fenômeno de expansão industrial advém da Globalização, que 

aproxima os indivíduos de todas as partes do planeta e torna o mundo conectado 

socialmente. Inegável que sem as Revoluções Históricas Industriais a 

Globalização estaria prejudicada, tendo em vista que a maioria dos dispositivos 

criados para auxiliar nessa aproximação mundial adveio de evoluções das 

máquinas criadas e distribuídas em massa para a criação das fábricas e 

facilitação da vida humana. Ademais, não era prioridade de nenhuma classe 

social promover a preservação do meio ambiente. As pessoas buscavam apenas 

o lucro ou uma condição de vida melhor, dependendo de sua classe social. O 

progresso estava acima de tudo, sendo o meio ambiente sequer a ser cogitado 

uma prioridade.104 

Conceitos como desenvolvimento sustentável e responsabilidade 

social não existiam naquele tempo. Na época das Revoluções Industriais não 

havia consciência de que um dia a natureza sentiria os efeitos da poluição 

causada pelas grandes fábricas e seu maquinário extenso, ou pelas cidades que, 

 
103 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização. Tradução de Andre Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 72.  
104 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização. Tradução de Andre Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 79.  
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em questão de poucos anos, se viram infinitamente maiores e com uma 

população extensamente maior que tinha antes. O que antes era um planeta 

dominado por produções em pequenas escalas, agora a produção é em massa, 

já que a cultura consumerista necessita ser abastecida pela vontade de ter 

produto produzido. 

No século XIX, ao início da Segunda Revolução Industrial, a ciência 

tecnológica estava muito mais avançada, sendo que, no início do século XX, o 

contexto histórico e social já era completamente diferente.105 As diversas 

revoluções históricas levaram a um avanço nas relações humanas, afetando 

diretamente nos modos com que a sociedade lidava com as indústrias e os meios 

de produção, todavia, ainda sem um pensamento ambiental de sustentabilidade 

ou preservação. 

O século XX trouxe tantos acontecimentos políticos e sociais que 

marcaram e alteraram o mundo sendo, os mais notáveis, as duas Grandes 

Guerras, que expuseram a natureza cruel e sádica do ser humano. Como medir 

o impacto ambiental de duas bombas nucleares que devastaram cidades inteiras 

espalhando radioatividade por quilômetros de distância? Como medir a 

sistemática utilização de materiais altamente químicos para extermínio de outros 

seres humanos, ou de campanhas incendiárias realizadas por ambos os lados 

do conflito, que provavelmente poluíram em questão de poucos anos muito mais 

do que foi poluído por décadas em momentos históricos de séculos passados? 

A devastação humana do planeta terra é implacável e, por vezes, letal. 

A sociedade vai se transformando cada vez mais com o passar do tempo, 

mostrando as consequências do desenvolvimento poluidor e sem 

conscientização, como se pode observar na Terceira Revolução Industrial, que 

teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial106. A poluição intensificada de 

grandes cidades alterou a geografia do planeta e deu início a eventos climáticos 

anormais que jamais haviam sido vistos antes, demonstrando que o progresso 

 
105 SOUZA, Washington José de; OLIVEIRA, Marcos Dias de. Fundamentos da gestão 
social na Revolução Industrial: leitura e crítica aos ideais de Robert Owen . Revista 
Organizações e Sociedade. vol.13 no.39 – versão online. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/osoc/a/77t8JDbXCfT4zLWHs6KwwXR/?lang=pt > acesso em dez de 
2019. 
106 HOBSBAWM, Eric J. A era das Revoluções, 1789 – 1848. Edição Revista. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2012, p. 50. 
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sem limites traria consequências muito maiores e mais imediatas do que sequer 

poderiam ser imaginados. 

E para poder compreender o momento atual que a sociedade se 

encontra, em relação ao futuro das novas gerações com a degradação do meio 

ambiente, bem como os riscos causados pelo progresso desenfreado, mister se 

faz lançar mão da Teoria da Sociedade de Risco. 

 

1.3.1 Aplicação no Direito dos Desastres 

 

O momento político do pós-guerra se intensifica com a divisão mundial 

entre ocidente e oriente, representados fortemente entre o capitalismo dos 

Estados Unidos e Inglaterra e o socialismo da União Soviética, travando uma 

guerra fria não só pelas ruas da Europa, mas como também no Ocidente e no 

extremo Oriente, transformando democracias em ditaduras e dando início a 

movimentos sociais que mudariam a história de inúmeros países através do 

mundo. 

Nesse contexto político de “competição”, a evolução científica mundial 

se intensificou, com descoberta de novas formas de energia. Tal época foi 

marcada pela intensificação do fenômeno da globalização, que ajudou a 

constatar os efeitos da interferência humana de maneira clara. Ademais, o 

contínuo surgimento de novas tecnologias e meios de produção levaram a novas 

interferências que iriam alterar mais uma vez a maneira com que se explora os 

recursos naturais sem pensar nas consequências ambientais.107 

Outros desastres ambientais de natureza humana ainda corroboraram 

para uma interferência maior e mais danosa em relação ao planeta: a exploração 

de recursos naturais mais perigosos, o desenvolvimento de novas formas de 

energia, produção de energia e poluição radioativa, e, também, os consequentes 

desastres causados pela interferência humana, que alteraram sobremaneira o 

mundo. Verbi gratia Chernobyl em 1986: 

 

Em 26 de abril de 1986, a Usina Nuclear de Chernobyl foi 
palco da explosão do reator 4, matando, pelo menos, 30 

 
107 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização. Tradução de Andre Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 81.  
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pessoas de maneira imediata, causando um incêndio que 
durou 10 dias e lançando material radioativo em grande 
quantidade por toda a fauna e flora da região. Esse 
desastre atingiu extensas áreas na Europa, especialmente 
na Ucrânia e na Rússia, vindo a causar a morte de uma 
quantidade indeterminável de pessoas por problemas 
relacionados à radiação. Uma zona de exclusão foi 
delimitada num raio de 30 km em torno da Usina, sendo, 
até hoje, patrulhada por policiais armados com fuzis AK-47 
e com a verificação constante dos níveis de radiação por 
meio de dosímetros108. 
 

O vazamento do Golfo do México em 2010: 

 

O acidente no Poço de Macondo, no dia 20 de abril de 2010, 
ocorreu devido a falhas na cimentação e revestimento do 
poço e, logo após, a perda de seu controle hidrostático. Em 
seguida, houve falha na detecção do fluxo de 
hidrocarbonetos em surgência, o que levou ao naufrágio da 
Deepwater Horizon e, consequentemente, a ignição e 
explosões na plataforma. A explosão danificou o sistema de 
emergência do BOP, impedindo assim a selagem do poço. 
Onze pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Ao todo, foram 
evacuados 115 trabalhadores embarcados. O incêndio 
durou 36 horas, até a Deepwater Horizon afundar. O 
derramamento de petróleo no Golfo do México perdurou por 
87 dias e as estimativas de óleo vazado chegam a 5 milhões 
de barris de óleo, dos quais 2 milhões de barris permanecem 
no fundo do oceano109. 
 

A sociedade atingiu um ponto em que seu desenvolvimento 

descontrolado, e sem a devida observação da utilização correta dos recursos 

naturais e da preservação do meio ambiente trouxe consequências drásticas 

para o planeta e, consequentemente, para o ser humano. Atualmente é possível 

perceber a ocorrência de catástrofes e desastres naturais mais frequentes, 

 
108 FORNASIER, Mateus de Oliveira. A responsabilidade social empresarial entre o 
direito, a economia e a política da sociedade global: desastres ambientais e 
reflexividade. Caderno CRH vol.32 no.87. Universidade Federal da Bahia. Salvador 
Setembro/Dezembro 2019. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/ccrh/a/YjJgSTkgcRhxvdpYZQDvLyw/abstract/?lang=pt  > Acesso em jan 
de 2020.   
109 NASPOLINI, Giovana Ferrazzo. Prevenção e resposta ao derramamento de petróleo 
na exploração e produção ofshore: análise internacional e recomendações para o 
Brasil. Dissertação (Mestrado em Planejamento energético). Instituto Alberto Luiz Coimbra 
de pós-graduação e pesquisa de engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2018. Disponível em http://hdl.handle.net/11422/12282 Acesso em dez de 2019. 

https://www.scielo.br/j/ccrh/a/YjJgSTkgcRhxvdpYZQDvLyw/abstract/?lang=pt
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mudanças climáticas bruscas e um esgotamento nos recursos naturais 

disponíveis. 

É nesse contexto de evolução histórica de observância dos efeitos 

mundiais da interferência humana na natureza, em um momento de Terceira 

Revolução Industrial, que surgem os conceitos de Desenvolvimento Sustentável 

e Responsabilidade Socioambiental.  

Em 1972 foi realizada a chamada Conferência de Estocolmo, que 

reuniu diversos líderes mundiais para debater pela primeira vez formas de 

implementar o desenvolvimento das nações de maneira sustentável, ou seja, 

observando e preservando o meio ambiente ao seu redor. 

A ideia de Desenvolvimento Sustentável está ligada a ao progresso 

em consonância com o meio ambiente, incluindo meios sustentáveis de 

produção, que preservam, ou minimizam, os impactos ambientais. 

 
O final do século XX presenciou o crescimento da 
consciência da sociedade em relação à degradação do 
meio ambiente decorrente do processo de 
desenvolvimento. O aprofundamento da crise ambiental, 
juntamente com a reflexão sistemática sobre a influência 
da sociedade neste processo, conduziu a um novo conceito 
- o de desenvolvimento sustentável. Este conceito 
alcançou um destaque inusitado a partir da década de 
1990, tornando-se um dos termos mais utilizados para se 
definir um novo modelo de desenvolvimento. Esta 
crescente legitimidade do conceito não veio acompanhada, 
entretanto, de uma discussão crítica consistente a respeito 
do seu significado efetivo e das medidas necessárias para 
alcançá-lo. Na medida em que não existe consenso relativo 
sobre o conceito, observa-se uma disparidade conceitual 
considerável nas discussões referentes à avaliação da 
sustentabilidade do desenvolvimento110. 

 

Atualmente, a atuação das indústrias é pautada sob a ótica do 

Desenvolvimento Sustentável e da Responsabilidade Socioambiental, que por 

sua vez, devem ser voltadas a preservação do meio ambiente, a reparação do 

que não foi preservado, promovendo o Estado políticas públicas que instiguem 

 
110 BELLEN. Hans Michael Van. Desenvolvimento sustentável: uma descrição das 
principais ferramentas de avaliação. Revista Ambiente e Sociedade vol.7 no.1. 
Campinas: Janeiro/Junho de 2004. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/asoc/a/NSw4xBCBbpy7XjbywqGxCfq/abstract/?lang=pt > Acesso 
em maio 2020. 
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e ajudem as empresas a promoverem tais ações conscientizadoras. O 

surgimento de diversos grupos mundiais, formados por entidades civis e públicas 

que promovem o desenvolvimento sustentável é um exemplo de como o planeta 

luta pela preservação e reparação do meio ambiente. ONG’s exercem trabalhos 

mundiais de conscientização e reparação, muitas vezes junto de governos de 

países para promover a Responsabilidade Socioambiental, de maneira que o 

desenvolvimento seja sustentável.111  

Tratados Internacionais dos quais diversos países são signatários, 

bem como convenções mundiais que buscam promover a erradicação de 

técnicas ambientalmente prejudiciais são comuns nos dias de hoje, 

demonstrando que a sociedade contemporânea luta pela preservação dos 

recursos naturais do planeta. Dentre tais tratados cita-se o Protocolo de Kyoto e 

a Agenda 21, que buscavam implementar o desenvolvimento sustentável em 

diversas áreas do planeta de diversas maneiras. O Protocolo de Kyoto assinado 

no final da década de 90 visava coibir a emissão de gases na atmosfera. Nos 

termos do próprio protocolo, em seu art. 13: 

 
1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou 
conjuntamente, assegurar que suas emissões antrópicas 
agregadas, expressas em dióxido de carbono 
equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo 
A não excedam suas quantidades atribuídas, calculadas 
em conformidade com seus compromissos quantificados 
de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B 
e de acordo com as disposições deste Artigo, com vistas 
a reduzir suas emissões totais desses gases em pelo 
menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no período 
de compromisso de 2008 a 2012112. 

 

Se hoje consegue-se ver um grande esforço mundial para coibir a 

poluição desenfreada, o mesmo não pode ser dito da época das Primeiras 

Revoluções Industriais, ou de uma boa parcela da história mundial que veio após 

 
111 FORNASIER, Mateus de Oliveira. A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
ENTRE O DIREITO, A ECONOMIA E A POLÍTICA DA SOCIEDADE GLOBAL: desastres 
ambientais e reflexividade. Caderno CRH vol.32 no.87. Universidade Federal da Bahia. 
Salvador Setembro/Dezembro 2019. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/ccrh/a/YjJgSTkgcRhxvdpYZQDvLyw/abstract/?lang=pt > Acesso em 
maio 2020. 
112 Disponível em < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2002/decretolegislativo-144-20-
junho-2002-458772-protocolo-1-pl.html > Acesso em maio 2020.  
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as revoluções. Assim como dito alhures, não estava na mente da burguesia 

proprietária de indústrias, fábricas, comercializações em massa de produtos, a 

sustentabilidade do meio ambiente. Eles visavam apenas o lucro, acima de 

qualquer coisa. O proletariado era outra classe social que não tinha nem 

condições de se preocupar com o meio ambiente. Com teorias novas em relação 

ao Estado surgindo, direitos trabalhistas quase que inexistentes, os 

trabalhadores, quase que escravos, buscavam uma melhoria em sua condição 

de vida já precária. O surgimento de movimentos sociais seriam um novo 

capítulo na eterna evolução da humanidade, mas naquela época, o meio 

ambiente sequer era preocupação para eles.113 

Com o tempo, o processo de Globalização se iniciou, expandindo 

mundialmente os aspectos industriais, com o auxílio do desenvolvimento 

tecnológico, afetando o planeta em grande escala, de maneira tão nociva que 

logo o ser humano começaria a sentir os efeitos de seus atos, muito antes do 

que se foi imaginado. O crescimento da civilização humana, potencializado pelas 

Revoluções Industriais, sem a conscientização ambiental, logo trouxeram ao 

mundo árduas consequências que se agravam com o passar do tempo.114 

A constatação do surgimento do aquecimento global, que levou ao 

derretimento das calotas polares, o aumento do nível da água mundial, dejetos 

flutuando nos oceanos, poluição permanente de céus e rios de maneira que a 

vida em diversas cidades é nociva para o ser humano, diminuindo assim a sua 

expectativa de vida. Hoje é possível mensurar o quanto tais atitudes do passado, 

sem qualquer consciência ambiental ou planejamento sustentável, afetou o 

planeta permanentemente, comprometendo as gerações futuras de maneira 

irreversível.  

A ideia do Desenvolvimento Sustentável deveria ter sido tomada em 

meados da década de 70/80; hoje, a palavra de ordem seria adaptação: 

Desenvolvimento Adaptável. 

  

Embora o clima tenha apresentado mudanças ao longo da 
história da Terra, em todas as escalas de tempo, percebe-

 
113 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização. Tradução de Andre Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 129. 
114 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização. Tradução de Andre Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 130.  
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se que a mudança atual apresenta alguns aspectos 
distintos. Por exemplo, a concentração de dióxido de 
carbono na atmosfera observada em 2005 excedeu, e 
muito, a variação natural dos últimos 650 mil anos, 
atingindo o valor recorde de 379 partes por milhão em 
volume (ppmv) - isto é, um aumento de quase 100 ppmv 
desde a era pré-industrial. Outro aspecto distinto da 
mudança atual do clima é a sua origem: ao passo que as 
mudanças do clima no passado decorreram de fenômenos 
naturais, a maior parte da atual mudança do clima, 
particularmente nos últimos 50 anos, é atribuída às 
atividades humanas.115 
 

Na medida que se aproxima do presente, constata-se o surgimento 

de um pensamento global de Desenvolvimento Sustentável, onde o meio 

ambiente é preservado e reparado à medida que progredimos e avançamos 

rumo ao futuro. 

Não é mais possível a civilização progredir sem pensar nas pesadas 

consequências de suas ações no planeta, que levam a alterações climáticas, 

desastres ambientais, esgotamento de recursos naturais e extinção de espécies 

de fauna e flora. Mas será possível reverter a situação atual em que o planeta 

se encontra? Será que o desenvolvimento humano com o surgimento de novas 

tecnologias permite um convívio saudável e sustentável com a natureza? É no 

surgimento de novas teorias da modernização, que visam explicar a evolução 

atual da sociedade, que surge a Teoria da Sociedade de Risco, criada e 

defendida pelo sociólogo alemão Ulrick Beck. 

A humanidade está em constante evolução. Na medida em que os 

avanços científicos e tecnológicos reinventam os meios de produção, muda-se 

o comportamento do homem, bem como os impactos ao meio ambiente, e a 

forma como se dirige e se molda a sociedade no futuro. Basta observar o mundo 

como era antes da Revolução Industrial e como é hoje, para que se constatar a 

massiva diferença na maneira que o mundo é afetado pela interferência humana. 

A introdução do processo de industrialização na sociedade alterou desde a forma 

 
115 BARCELLOS, Christovam et al . Mudanças climáticas e ambientais e as doenças 

infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde,  Brasília ,  v. 18, n. 
3, p. 285-304,  set.  2009 .   Disponível em 
<http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
49742009000300011&lng=pt&nrm=iso> Acesso em maio de 2020 
. 
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e quantidade com que se extrai a matéria prima da natureza, até a qualidade dos 

produtos que são feitos. 

 
A obsolescência programada faz parte de uma estratégia de 
mercado que visa garantir um consumo constante por meio 
da insatisfação, de forma que os produtos que satisfazem as 
necessidades daqueles que os compram parem de funcionar 
ou tornem-se obsoletos em um curto espaço de tempo, 
tendo que ser obrigatoriamente substituídos de tempos em 
tempos por outros produtos mais modernos116. 

 

À medida que a ciência evolui, novas formas de energia, novos meios 

de locomoção, diferentes técnicas para cultivo de alimentos, novas formas de 

comércio, e outras invenções e técnicas que foram mudando definitivamente a 

maneira como o ser humano vive. Isso gerou a necessidade da sociedade evoluir 

também sob a ótica científica. As cidades que cresciam a cada minuto tiverem 

de se adaptar para acomodar a ondas de pessoas novas. As áreas rurais, se 

viram forçadas a implementar novos meios de aumentar a sua produção que 

crescia em grande escala, ao mesmo tempo que a população migrava para as 

áreas urbanas. Com tais mudanças, adveio novos estilos de vidas, novos 

impactos ambientais, novos raciocínios sobre as formas de controle da 

população, sobre direitos e movimentos que nasceram desse novo, e em 

acelerada evolução, cenário social. Tais mudanças drásticas na maneira que 

com a sociedade altera não só os seus meios de produção, mas também a forma 

com que conduz o progresso e vida das pessoas é denominada e estudada como 

modernização. 

A Teoria da Sociedade de Risco sugere um conceito de modernização 

baseado no pensamento de diversos estudiosos da evolução social: 

 
Modernização significa o salto tecnológico de 
racionalização e a transformação do trabalho e da 
organização, englobando para além disto muito mais: a 
mudança dos caracteres sociais e das biografias padrão, 
dos estilos e formas de vida, das estruturas de poder e 
controle, das formas políticas de opressão e participação, 
das concepções de realidade e das normas cognitivas. O 

 
116 EFING, Antônio Carlos, SOARES, Alexandre Araújo Cavalcante , PAIVA, Leonardo Lindroth 
de. Reflexões sobre o tratamento jurídico da obsolescência programada no Brasil: 
implicações ambientais e consumeristas. Disponível em 
<http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/9698/5449>. Acesso em maio 2020. 

http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/9698/5449
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arado, a locomotiva a vapor e o microchip são, na 
concepção sociocientífica da modernização, indicadores 
visíveis de um processo de alcance muito mais profundo, 
que abrange e reconfigura toda a trama social, no qual se 
alteram, em ultima instancia, as fontes de certeza das quais 
se nutre a vida117. 

 

O processo de modernização atinge a sociedade de forma que não 

só os meios de produção foram alterados pelas inovações tecnológicas, mas 

também as formas de governo e os meios de controle da população, bem como 

ocasionou o surgimento de novos impactos a natureza, e o surgimento de novos 

direitos e meios jurídicos118. Basta verificarmos, como será analisado em capítulo 

próprio, a história da mineração no Brasil e sua influência na política nacional 

nos dias de hoje – uma produção desenfreada, sem analisar as consequências 

com o impacto ambiental, tão pouco com a população que reside em volta das 

grandes mineradoras. 

Conceituar a modernização não é difícil, todavia, a Teoria do Risco 

analisa os efeitos da modernização na sociedade e no meio ambiente, e como a 

busca pelo desenvolvimento e a inevitável distribuição de riquezas acaba por 

criar riscos (e que riscos) para o ser humano e para a natureza, e como a 

sociedade lida com tais riscos. O início do processo de industrialização nos 

meios de produção trouxe efeitos colaterais a sociedade. O processo de 

modernização não pode ser parado, e à medida que vai provocando mutações 

na sociedade, vai também criando diversos riscos que a cada dia tornam-se mais 

aparentes, que ultrapassam as classes sociais e condições geográficas, não 

podendo ser contidos ou impedidos.119 

A modernização levou ao progresso, e com ele veio um custo, que já 

podem ser sentidas plenamente através do mundo. Tais consequências são 

classificadas por Ulrick Beck como o risco que a sociedade não pode escapar, 

através do processo de modernização desenfreada.120  

 
117 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade.  1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010. p. 23. 
118 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização. Tradução de Andre Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 141.  
119 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade.  1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010. p. 25. 
120 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade.  1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010. p. 26. 
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O homem busca sempre produzir riquezas, que sempre trará consigo 

riscos. Os riscos a existem, e são criados a todo momento devido ao estado de 

modernização desenfreada em que a sociedade vive: a cada passo que se dá 

em direção ao futuro, novas invenções que são concebidas ou descobertas 

feitas, novos riscos são criados. 

Para Beck, os avanços da ciência e a inevitável criação dos riscos ao 

ser humano e a natureza resultam na chamada modernidade reflexiva, que por 

sua vez é o resultado direto do período histórico da Revolução Industrial. Em tal 

momento histórico, assim como disposto anteriormente, o ser humano não 

estava preocupado em medir ou evitar os impactos ambientais de suas ações, 

devastando o meio ambiente inconsequentemente, o que levaria consequências 

que são amplamente sentidas e reconhecidas atualmente. A modernidade 

reflexiva veio após as mudanças causadas na era industrial, onde os riscos 

criados pela produção humana são percebidos, estudados, entendidos e, em 

certo ponto, comercializados através do mundo.121 

A Teoria da Sociedade de Risco sugere cinco teses, sendo que em 

um dos pontos encontra-se uma das bases sobre a modernidade reflexiva: 

 
Ainda assim, a expansão e a mercantilização dos riscos de 
modo algum rompem com a lógica capitalista de 
desenvolvimento, antes elevando-a a um novo estágio. 
Risco da modernização são big business. Eles são as 
necessidades insaciáveis que economistas sempre 
procuraram. A fome pode ser saciada, necessidades 
podem ser satisfeitas, mas os riscos civilizatórios são um 
barril de necessidades sem fundo, interminável, infinito, 
autoproduzível. Com riscos – poderíamos dizer com 
Luhmann –, a economia torna-se “autorreferencial”, 
independente do ambiente de satisfação das necessidades 
humanas. Isto significa, porém: com a canibalização 
econômica dos riscos que são desencadeados através 
dela, a sociedade industrial produz as situações de ameaça 
e o potencial político de sociedade de risco122. 
 

A modernidade reflexiva o homem aprendeu a refletir sobre as 

consequências de suas ações, e busca fazer escolhas que promovam a 

 
121 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização. Tradução de Andre Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 150.  
122 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade.  1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010. p. 28.  
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minimização desses riscos e a consciência coletiva que busca refletir sobre tais 

riscos. A sociedade moderna reflexiva busca não só prevenir os riscos, mas 

também os estudar, para que possa os entender, e inserir em seus meios de 

produção e avanços científicos maneiras para coibi-los. De certa forma, os meios 

de produção buscam a resolução dos riscos, logo são mercantilizados.123  

É exatamente que a mineração faz com os riscos que ambientais de 

desastres que são eminentes a acontecer: Vale a pena o risco? O custo do dano 

sobrepõe o lucro que a empresa vai auferir? Existem cláusulas contratuais que 

garantem uma futura indenização contra aqueles que forem atingidos pelo 

desastre? Havendo vantagem para a mineração para as respostas a estas 

perguntas, os riscos serão assumidos. 

 
A modernidade, segundo Beck, divide-se em duas: a 
simples e a reflexiva. A modernidade simples compreende 
o primeiro período da era industrial, em que os efeitos e as 
ameaças eram sistematicamente produzidos e ignorados 
ou legitimados. Nessa fase, anterior à reflexiva, os riscos 
eram compreendidos como riscos residuais. Na 
modernidade reflexiva, que nasce do sucesso da primeira, 
as ameaças persistem, porém, o debate em torno delas 
torna-se social e politicamente problemático. Na fase 
reflexiva as ciências “são confrontadas com seus próprios 
produtos, carências e tribulações”. Se, na primeira fase, “as 
pretensões da racionalidade científica ao conhecimento e 
ao esclarecimento são ainda poupadas do emprego 
metodológico da dúvida científica sobre si mesma”, na fase 
reflexiva ocorre uma “cientificização completa, que 
estendeu a dúvida científica até às bases imanentes e aos 
efeitos externos da própria ciência”.1 Dito de outro modo, 
na modernização reflexiva, a ciência torna-se objeto de 
reflexão e ela é confrontada tanto pelo seu êxito, como pelo 
seu fracasso ou pelas promessas não cumpridas124. 
 

A reflexividade acaba sendo uma consequência dos riscos criados 

pela sociedade, e com ela, mudamos novamente a maneira como conduzimos a 

sociedade ao progresso. Com a reflexividade, o ser humano naturalmente busca 

 
123 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade.  1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010. p. 30. 
124 BAUM, Daniela Fabiana Thiesen; HUPFFER, Haide Maria; FIGUEIREDO, João Alcione 
Sganderla. Modernização reflexiva e as perspectivas das decisões ambientais no 
futuro. Revista Direito Ambiental e Sociedade – Volume. 6 – n. 2, RS: Universidade de 
Caxias do Sul – 2016, p. 7-29. Disponível em < 
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/3776 > Acesso em 
maio de 2020. 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/3776
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a individualização125, como consequência das novas formas de políticas e 

comércio que advém dos riscos criados pelo ser humano. 

Os riscos são derivados das produções humanas científicas e 

industriais, abrangendo também a distribuição de riqueza entre as classes e os 

diferentes países, criando tipos diferentes de riscos para a sociedade. 

 

Os riscos não são sinônimo de catástrofe, mas sim a 
antecipação desta. Eles existem em um estado 
permanente de virtualidade e passam a ser tópicos quando 
antecipados através de diversas técnicas de visualização, 
especialmente aquelas utilizadas pela mídia126. 
 

Desastres, ocorrem quando os riscos criados pela atividade humana 

acabam se concretizando, trazendo assim consequências diretas e 

devastadoras, alterando a maneira definitiva com que tal produção humana é 

aplicada no dia a dia e como a sociedade lida com tais riscos:  

 

Um desastre decorre de vulnerabilidades, sociais e físicas. 
No caso de desastres resultante de atividades econômicas 
(desastres antropogênicos), os fluxos de informações são 
fundamentais para a prevenção (gestão dos riscos pelo 
licenciamento, auditorias e planos) e resposta emergencial 
adequadas. Há uma diferença importante entre infortúnio e 
injustiça. Para infortúnio, há a complacência e resignação. 
Para injustiça, responsabilidades jurídicas. Obviamente, 
sempre a partir do devido processo legal e do Estado de 
Direito.127 
 

Os riscos são criados pela sociedade atual, sendo um estágio que 

precedem a ocorrência de desastres, que podem ocorrer em momento posterior:  

 
Risco é a antecipação da catástrofe. Catástrofes têm 
demarcações no tempo e no espaço; riscos não têm 
concretude espaço-temporal ou social. São sempre futuros 
acontecimentos, cuja ameaça orienta nossas expectativas 

 
125 GUIVANT, Julia Silvia. O Legado de Ulrich Beck. Ambiente & Sociedade. Vol.19, no.1. 
São Paulo: Jan./Mar. 2016. Disponível em < https://doi.org/10.1590/1809-
4422ASOC150001ExV1912016 > Acesso em maio de 2020. 
126 GUIVANT, Julia Silvia. O Legado de Ulrich Beck. Ambiente & Sociedade. Vol.19, no.1. 
São Paulo: Jan./Mar. 2016. Disponível em < https://doi.org/10.1590/1809-
4422ASOC150001ExV1912016 > Acesso em maio de 2020. 
127 CARVALHO, Delton Winter de. O que devemos urgentemente aprender com o novel 
Direito dos Desastres. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2019-jan-29/delton-winter-
devemos-aprender-direito-desastres>  . Acesso em maio de 2020. 

https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC150001ExV1912016
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e ação, daí sua força política. Como o risco ganha status 
de realidade, isto é, como se acredita nesta antecipação? 
Pela encenação de sua realidade. “Somente pela 
presentificação (Vergegenwärtigung), pela encenação dos 
riscos globais, o futuro das catástrofes se transforma em 
presente - normalmente com o objetivo, de evitá-las, 
ganhando-se influência sobre decisões128”. 

 

A criação dos riscos pelo homem tem características inevitáveis, à 

medida que os avanços industriais e tecnológicos não só impactam ainda mais 

a natureza, mas também mudam a sociedade como um todo, distribuindo as 

riquezas de maneira desigual. Ademais, a partir do momento em que a 

sociedade lida com novas formas de energias e materiais que jamais haviam 

sido utilizados nos meios de produção antes129. 

A sociedade atual caminha rumo ao desenvolvimento de um novo 

risco, sendo que não há possibilidade de progredir (tecnologicamente falando) 

sem criar riscos de uma nova catástrofe. 

A constatação do risco depende de possibilidades matemáticas e 

interesses sociais, e a ciência, ao ocupar-se com riscos da sociedade civil, 

abandona sua base de lógica experimental, uma vez que tem de andar ao lado 

da economia, da política e da ética130. 

 
Para Beck, os riscos, tal como a riqueza, são objeto de 
distribuições. Ambos estão na origem de posições sociais 
específicas, definidas como posições de risco e como 
posições de classe. A diferença é que nos riscos estamos 
perante a distribuição de males, não de bens materiais, de 
educação ou de propriedade. E aqui reside uma das teses 
mais controversas de Ulrich Beck. Beck argumenta, a partir 
da própria noção de que os riscos são trans escalares, que 
a distribuição desses males, dos riscos, é transversal a 
todas as classes sociais131.  
 

 
128 MOTTA, Renata. Sociologia de risco: globalizando a modernidade reflexiva. Sociologias, 
Porto Alegre, RS, n. 22, ago. 2009. ISSN 1807-0337. Disponível em  
<https://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/9653 >. Acesso em maio 2020. 
129 GUIVANT, Julia Silvia. O Legado de Ulrich Beck. Ambiente & Sociedade. Vol.19, no.1. 
São Paulo: Jan./Mar. 2016. Disponível em < https://doi.org/10.1590/1809-
4422ASOC150001ExV1912016 > Acesso em maio de 2020.  
130 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade. 1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010,  p. 35. 
131 MENDES, José Manuel. Ulrich Beck: a imanência do social e a sociedade do risco. Análise. 
Social no. 214. Scientific Eletronic Library Online. Lisboa: Março de 2015. Disponível em 
<http://hdl.handle.net/10316/40767 > Acesso em maio de 2020. 

https://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/9653
https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC150001ExV1912016
https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC150001ExV1912016
http://hdl.handle.net/10316/40767
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A ameaça que descende da produção humana pode desenvolver-se 

em uma catástrofe que pode atingir qualquer pessoa em qualquer classe social. 

A distribuição dos riscos acaba reforçando a sociedade de classes atual, uma 

vez que acabam por formar-se como a base para futuras negociações e 

distribuição de riquezas132. 

É possível verificar a existência de atividades científicas voltadas 

exclusivamente para antecipação e prevenção dos riscos, buscando assim 

entender as nuances das ameaças em todas as suas formas. No entanto, Beck 

já argumentava que tais ameaças, em primeiro momento, seriam imperceptíveis 

aos olhos humanos, sendo que sua percepção dependeria de tempo e da análise 

daqueles que seriam especializados no reconhecimento de tal ameaça. 

 
Enquanto renda, educação etc. forem para o indivíduo 
bens consumíveis, tangíveis, a existência e a distribuição 
de ameaças e riscos serão mediadas de modo 
invariavelmente argumentativo. Aquilo que prejudica a 
saúde e destrói a natureza é frequentemente indiscernível 
à sensibilidade e aos olhos de cada um e, mesmo quando 
pareça evidente a olhos nus, exigirá, segundo a 
configuração social, o juízo comprovado de um especialista 
para sua asserção objetiva. Muitos dos novos riscos 
(contaminação nucleares ou químicas, substâncias tóxicas 
nos alimentos, enfermidades civilizacionais) escapam 
inteiramente à capacidade perceptiva humana imediata. 133 

 

Mas, como os desastres ocorridos recentemente em Mariana e 

Brumadinho, estes eram perceptíveis e poderiam ter sido previstos e evitados, 

se não fosse a ganância humana em busca do lucro indiscriminadamente. 

Os riscos, de acordo com a teoria de Beck, formam uma espécie de 

efeito bumerangue, pois até mesmo quem lucra com os riscos, seja com os 

acontecimentos envolvendo-os ou a prevenção deles, uma hora será afetado por 

aqueles, caso se desenvolva o desastre: 

 
Contido na globalização, e ainda assim claramente distinto 
dela, há um padrão de distribuição dos riscos no qual se 
encontra um material politicamente explosivo: cedo ou 

 
132 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade. 1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010,  p. 41. 
133 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade. 1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010, p. 37. 
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tarde, eles alcançam inclusive aqueles que os produziram 
ou que lucraram com eles. Em sua disseminação, os riscos 
apresentam socialmente um efeito bumerangue: nem os 
ricos e poderosos estão seguros diante deles. Os 
anteriormente latentes efeitos colaterais rebatem também 
sobre os centros de sua população. Os atores da 
modernização, acabam inevitável e bastante 
concretamente, entrando na ciranda dos perigos que eles 
próprios desencadeiam e com os quais lucram. Isto pode 
ocorrer de diversas formas. 134 

 

Assim, de acordo com o que previamente disposto, o efeito 

bumerangue proposto por Beck se encaixa perfeitamente com o teor de sua 

teoria. Aliás, no que se refere à mineração e os riscos inerentes a ela, constata-

se que tal efeito atinge frontalmente a sociedade que, muitas vezes leniente com 

a situação, acaba por aceitar o risco da atividade, em prol da economia, pois 

como se verá, a atividade de mineração não é explorada em grande centos, mas 

sim no interior do Brasil, cujas cidades ao derredor, dependem frontalmente das 

empresas de mineração para sua sobrevivência, já que esta proporciona 

emprego, melhor “qualidade de vida” para seus funcionários locais, com a 

injeção financeira na economia local. 

 

CAPÍTULO 2 - VULNERABILIDADE AMBIENTAL NA 

MINERAÇÃO 

 
 

Com o rompimento das barragens ocorridas em Mariana e 

Brumadinho no Estado de Minas Gerais em 2015 e 2019, respectivamente, 

quebrou-se o elo convencional de um estigma que ainda se resguardava, de uma 

contínua contradição de não nos reconhecermos como um país minerador. Sim, 

nós somos. 

O dia 5 de novembro de 2015, será para sempre marcado como muita 

tristeza e dor. Com o rompimento da barragem do Fundão de propriedade das 

empresas Samarco/Vale/BHP Billiton, além do desastre ambiental, inclui-se na 

 
134 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade. 1ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010, p. 44. 
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conta das empresas responsáveis, a morte de 19 pessoas. Os distritos de Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo, ficaram totalmente destruídos, milhares de 

hectares de áreas de plantio perdidos e qualquer chance de outras atividades 

produtivas foram impactadas ao ponto de se tornarem irreversíveis. Somando-

se a isso são milhares de pequenos agricultores, comerciantes e pescadores 

que ficaram, do dia para a noite, sem trabalho e sem a menor forma de 

sobrevivência. O desastre de Mariana impactou mais de 1 milhão de pessoas de 

diversas cidades em Minas Gerais e Espírito Santo que ficaram sem o 

abastecimento de água potável por semanas. Todo o percurso do Rio Doce que 

é o berço de diversas espécies ficou completamente comprometido135.  

Como se não bastasse o desastre ocorrido em Mariana, três anos 

depois, a barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho/MG, que 

armazenava 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, rompeu, 

entrou em colapso e produziu uma avalanche de lama que arrastou prédios 

administrativos do complexo industrial, casas e propriedades rurais, até atingir o 

Rio Paraopeba, há uma distância de 9 km.  

A tragédia de Brumadinho foi o maior acidente de trabalho já 

registrado no Brasil, mais de 120 mortos, entre funcionários da empresa Vale 

S/A, proprietária da mina, e funcionários de empresas terceirizadas que atuavam 

no local. Também foi apontado por especialistas como segundo acidente 

industrial - denominação para desastres de larga escala causado por atividades 

empresariais - mais mortífero do século XXI em todo o mundo136. Além dos 

 
135 MILANEZ, Bruno, SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos, MANSUR, Maíra Sertã et all. A firma 
e suas estratégicas corporativas no pós-boom das commodities. Antes fosse mais leve a carga: 
reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá/PA: Editorial Iguana, 2016, 
p. 9.  
136 Segundo o professor de direito do trabalho na Universidade de Guarulhos (UNG) Gleibe Pretti, 
o maior acidente registrado no Brasil até então tinha sido o desabamento de um galpão em Belo 
Horizonte – que deixou 69 mortos em 1971. A segunda maior tragédia do tipo aconteceu em 
Paulínia (interior de SP), na Shell-Basf. Ao longo de muitos anos de funcionamento (que 
começou em 1977), os agrotóxicos usados pela Shell contaminaram o solo e acabaram matando 
62 funcionários. Mais de mil funcionários também foram afetados. Hoje esses agrotóxicos são 
proibidos no Brasil. A terceira foi a tragédia em Mariana (MG), em 2015, que também teve 
envolvimento da Vale – ela é, ao lado da anglo-australiana BHP, dona da Samarco, responsável 
pela barragem que se rompeu ali. A tragédia arrasou a região, contaminou os rios e deixou 19 
mortos. O rompimento de barragem em Brumadinho também deve ter um destaque na história 
internacional. No mundo, o maior acidente industrial dos primeiros 18 anos deste século foi o 
desabamento de um prédio que abrigava fábricas e empresas em Bangladesh, causando 1.127 
mortes em 2013. SOUZA, Felipe, FELLET, João. Bumadinho é o maior acidente do trabalho já 
registrado no Brasil. BBC News Brasil. São Paulo,  28, de janeiro de 2019 disponível em < 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47012091> acesso em 25 de julho de 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41798753
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41798753
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47012091
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trabalhadores que atuavam na empresa, a lama de rejeito provocou a morte de 

moradores da cidade de Brumadinho e de turistas que estavam na região. Foram 

confirmados 270 óbitos, dos quais 11 pessoas permanecem desaparecidas137. 

A tragédia provocou prejuízos imensuráveis para o meio ambiente. De 

acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mais de 133 hectares de Mata Atlântica 

foram devastados, centenas de animais mortos, mais de 300 hectares de 

cobertura vegetal destruída. Além disso, os rejeitos da mineração atingiram o 

Rio Paraopeba, cuja bacia engloba 48 municípios com população superior a 1,3 

milhões de habitantes138. Conforme relatório divulgado pela fundação SOS Mata 

Atlântica139, com o desastre ocorrido, o Rio Paraopeba apresenta 600 vezes 

acima do permitido de níveis de cobre, rio este que é usado para abastecimento 

humano, irrigação, pesca e lazer. 

Paralelamente a essa política de desenvolvimento e, também, para 

cumprir os contratos comerciais firmados com os parceiros internacionais, o 

Brasil buscou constituir novas leis com o intuito de garantir maior controle estatal 

sobre o excedente produzido por esses setores econômicos. Essa estratégia 

iniciou em 2002, com o governo do Partido dos Trabalhadores, num processo 

desenfreado, desgovernado, populista de crescimento da indústria extrativista 

mineral, com um único objetivo de demonstrar, em números, que supostamente, 

o Brasil estaria entre os maiores exportadores de produtos no mundo. 

Denominamos esse período como neodesenvolvimentista, 
pelas características diferenciadas dos outros momentos 
políticos históricos da sociedade brasileira. uma lógica de 
buscar conciliar setores da burguesia interna, garantindo os 
lucros dos setores ligados ao capital financeiro, ao mesmo 
tempo em que se aplicava maiores investimentos em 
serviços básicos para as camadas mais pobres da 
população brasileira140. 
 

 
137Disponível em <https://www.conectas.org/noticias/fact-sheets-o-numeros-da-tragedia-de-
brumadinho/> acesso em 20 de julho de 2021 
138Disponível em < http://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1881-rompimento-de-barragem-
da-vale-em-brumadinho-mg-destruiu-269-84-hectares> acesso em 21 de julho de 2021. 
139 Disponível em < https://www.sosma.org.br/noticias/metais-pesados-sao-encontrados-rio-
paraopeba/> acesso em 20 de julho de 2021. 
140 MILANEZ, Bruno. LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: 
antecedentes, impactos e ações sobre a destruição . Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra 
e Imagem, 2016, p 26. 

https://www.conectas.org/noticias/fact-sheets-o-numeros-da-tragedia-de-brumadinho/
https://www.conectas.org/noticias/fact-sheets-o-numeros-da-tragedia-de-brumadinho/
http://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1881-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg-destruiu-269-84-hectares
http://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1881-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg-destruiu-269-84-hectares
https://www.sosma.org.br/noticias/metais-pesados-sao-encontrados-rio-paraopeba/
https://www.sosma.org.br/noticias/metais-pesados-sao-encontrados-rio-paraopeba/
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O setor da mineração no Brasil tem demonstrado um padrão de 

apropriação de áreas territoriais e naturais de forma extensiva. Com o aumento 

da produção mineral no Brasil, principalmente nas últimas décadas, houve uma 

ampliação nos quadros de conflitos socioambientais e de violações de direitos 

humanos onde se estabeleceu a empresa mineradora.141 É como se fosse um 

processo predatório que essa atividade impõe ao meio ambiente e as 

comunidades do seu entorno, causando a perda das bases de reprodução 

socioeconômica dos grupos que vivem e trabalho nos locais, onde esses 

grandes empreendimentos são instalados e, consequentemente, passando a se 

tornar dependentes da, então, única atividade econômica que tem na região, 

qual seja, a mineração. 

Há aproximadamente hoje 2 mil municípios brasileiros que 
se possuem atividades econômicas, legais, oriundas da 
mineração e que recebem Compensação Financeira 
Recursos Minerais (CFEM), popularmente conhecida como 
os “royalties da mineração”. além desses, a centenas de 
municípios atravessados pelos modais de escoamento dos 
minérios, particularmente ferrovias e minerodutos. há ainda 
os municípios impactados pela instalação dos portos para 
servir à exportação de minerais. desta maneira, podemos 
perceber que tanto do ponto de vista econômico quanto do 
ponto de vista territorial, o Brasil é um país minerador. E 
minerado.142 

 

Com esse panorama fica fácil entender a força dos lobbies das 

grandes empresas mineradoras para reformular e buscar maiores vantagens no 

novo marco legal da mineração. No período antes dos recentes desastres, o 

rumo da mineração no Brasil vinha sendo ditado pelo financiamento das 

empresas mineradoras aos parlamentares no Congresso Nacional143. Verbi 

gratia, no que tange aos financiamentos dos estados brasileiros, segundo dados 

 
141 MILANEZ, Bruno. LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: 
antecedentes, impactos e ações sobre a destruição . Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra 
e Imagem, 2016, p 26/27. 
142 MILANEZ, Bruno. LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: 
antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra 
e Imagem, 2016, p 27. 
143 MILANEZ, Bruno. LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: 
antecedentes, impactos e ações sobre a destruição . Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra 
e Imagem, 2016, p 27. 
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do Tribunal Superior Eleitoral144, nas eleições de 2014, o investimento das 

indústrias mineradoras nas campanhas dos governadores dos principais 

Estados minerados do Brasil como Goiás, Bahia Pará e Minas Gerais foram 

altíssimos145. Não há dúvidas de que as empresas que financiaram as 

campanhas, doando milhões para os candidatos atuar no período pré-eleição, 

espera um retorno durante os mandatos. As mineradoras no Brasil têm 

financiado todos os partidos políticos, principalmente naqueles parlamentares 

que compuseram a comissão especial para debater o então Código da 

Mineração que, diga-se de passagem, até a presente data, não foi à Plenário 

para votação e se encontra ainda em trâmite na Câmara dos Deputados. 

Nos próximos períodos a disputa dos ramos do setor mineral 
brasileiro será, pois o setor mineral financiou cerca de R$ 
91,5 milhões em campanhas eleitorais em 2014. tendo como 
prioridade as campanhas dos deputados federais, somente 
o PMDB está com o partido que mais se beneficiou com o 
financiamento, recebendo em torno de R$ 22,1 milhões, 
seguindo apenas pelo PT e PSDB, que receberam R$ 12 
milhões e R$ 8 milhões, respectivamente.146 

 

Segundo dados que se pode buscar no site do tem TSE, a empresa 

que teve maior participação nas doações de campanhas políticas é a mineradora 

Vale S/A: R$ 90 milhões. É de se ressaltar que tal empresa é uma das joint 

 
144 Disponível em: 

<http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.a
ction>. Acesso em: 03 novembro 2020 
145 Em 2015 foi aprovada a lei 13.165/15 que reformou o sistema eleitoral brasileiro, dentre os 
quais, a proibição do financiamento eleitoral pela pessoa jurídica. O STF, ao julgar a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n. 4.650 do Distrito Federal, proposta pela Ordem dos Advogados no 
Brasil, entendeu que “a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir 
eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes doadores, no afã de 
estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas vezes, desprovidos de espírito 
republicano. 10. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elenca um rol de 
entidades da sociedade civil que estão proibidas de financia campanhas eleitorais, destina-se a 
bloquear a formação de relações e alianças promíscuas e não republicanas entre aludidas 
instituições e o Poder Público, de maneira que a não extensão desses mesmos critérios às 
demais pessoas jurídicas evidencia desequiparação desprovida de qualquer fundamento 
constitucional idôneo. 11. Os critérios normativos vigentes relativos à doação a campanhas 
eleitorais feitas por pessoas naturais, bem como o uso próprio de recursos pelos próprios 
candidatos, não vulneram os princípios fundamentais democrático, republicano e da igualdade 
política.|”. Disponível em <https://www.conjur.com.br/dl/acordao-doacao-eleitoral-empresas.pdf> 
acesso em 24 de julho de 2021. 
146 MILANEZ, Bruno. LOSEKAN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, 
impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 2016, p. 
31. 

http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action
https://www.conjur.com.br/dl/acordao-doacao-eleitoral-empresas.pdf
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ventures147 que mantém o controle de 50% da empresa responsável pelos 

crimes ocorridos na bacia do Rio Doce, a Samarco148. 

Essa manobra tinha como objetivo garantir uma bancada de 

parlamentares que possa atender os interesses das multinacionais do setor de 

mineração, diante da frágil democracia brasileira e colocando os interesses 

econômicos das grandes empresas em detrimento da soberania popular no 

setor. Assim determinaria como, quando e quanto se extrairia de cada jazida de 

minério, seriam os interesses econômicos escusos por trás de cada parlamentar 

que foi apoiado por tais empresas.  

As tragédias poderiam ter sido evitadas se não fosse a ganância e a 

busca desenfreada pelo lucro irresponsável. E ainda, nos dois casos, não houve 

uma solução concreta da penalização dos responsáveis pelas tragédias. No 

caso de Mariana, em audiência conciliatória realizada no dia 15/07/2021, no 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi fixado um novo prazo para a conclusão 

dos cadastros dos moradores de Mariana atingidos no rompimento da barragem 

de Samarco acontecido em novembro de 2015.149 É um absurdo, mas passado 

quase 7 anos da tragédia muitas famílias ainda aguardam para serem 

indenizadas.  

Foram concluídos 1199 cadastros de núcleos familiares restando 

pendentes 135 que ainda estão em andamento e 177 não iniciados. Somente a 

partir desses cadastros que são preparados dossiês que listam os tipos de danos 

sofridos. 150 Ou seja, além do desastre sofrido, as vítimas ainda sofrem com a 

morosidade, sem contar, ainda, o risco da absolvição dos responsáveis, até por 

prescrição.  

 
147 Joint venture é um contrato que possibilita aos participantes exercerem uma atividade 
empresarial em conjunto, mantendo cada qual a autonomia e a independência jurídica. É, 
portanto, uma parceria entre agentes econômicos, que pode ser operacionalizada ou não pela 
criação de uma pessoa jurídica. Nas joint ventures contratuais, não há a criação de uma pessoa 
jurídica própria para exercer a empresa comum, mas em joint ventures societárias há essa 
criação, de que é exemplo a Samarco. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2016-fev-
06/ana-frazao-imputacao-responsabilidade-juridica-joint-ventures>. Acesso em 20 de julho 2021. 
148 Disponível em:  
<http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.a
ction>. Acesso em: 03 novembro 2020 
149 MILANEZ, Bruno. LOSEKAN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, 
impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 2016, p.. 
31/32. 
150 Disponível em < https://caritas.org.br/noticias/mariana-5-anos-o-crime-se-renova-acoes-
denunciam-morosidade-no-processo-de-reparacao>. Acesso em 24 de julho de 2021 

https://www.conjur.com.br/2016-fev-06/ana-frazao-imputacao-responsabilidade-juridica-joint-ventures
https://www.conjur.com.br/2016-fev-06/ana-frazao-imputacao-responsabilidade-juridica-joint-ventures
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action
https://caritas.org.br/noticias/mariana-5-anos-o-crime-se-renova-acoes-denunciam-morosidade-no-processo-de-reparacao
https://caritas.org.br/noticias/mariana-5-anos-o-crime-se-renova-acoes-denunciam-morosidade-no-processo-de-reparacao
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A ideia deste capítulo é entender como que o Brasil chegou a ter dois 

grandes desastres em tão pouco tempo, e mais, tendo como protagonista a 

mesma empresa. A reflexão é mister e urgente sobre o que aconteceu, que 

acontece, e o que pode acontecer nas mais de 390 barragens que temos 

espalhadas pelo país151. Muito se pesquisou e debateu a respeito dos 

rompimentos das barragens, mas não é este trabalho o instrumento pelo qual se 

encontrará resposta sobre o que de fato aconteceu na parte técnica, haja vista 

que tais conclusões somente serão buscadas através de uma área da ciência 

específica. Mas, pretende-se apresentar outras ferramentas jurídicas para que 

se possa buscar uma maior efetividade na punição daqueles responsáveis pelos 

desastres,  

Desta forma, neste capítulo demonstrar-se-á a vulnerabilidade que 

aquelas cidades, e outras cujo risco é eminente possuem diante da exploração 

mineral irresponsável.  

 

 

2.1 Vulnerabilidade e a gestão de riscos 

 

Normalmente quando se tem uma ideia, ou se inicia uma discussão 

acerca de vulnerabilidade, geralmente é retratada em termos negativos, e indica, 

como causa, três fatores: a exposição ao risco; alterações sociais e/ou 

ambientais e a incapacidade de adaptação.  

Hodiernamente, o conceito de vulnerabilidade, vem sendo abordado 

sob uma égide social, ambiental, ou ainda, socioambiental: a primeira procura 

analisar e mensurar as exposições aos riscos, assim como, a insegurança, 

gerada por eventos e mudanças econômicas sobre determinados grupos sociais; 

a segunda  aborda o risco ao qual o meio ambiente está exposto, podendo ser 

este natural ou causado por fatores externos; e a terceira, sobrepõem 

 
151 Um levantamento feito pelo Ministério Público Federal (MPF) aponta que cerca de metade 
das barragens de mineração brasileiras apresentam riscos semelhantes ou superiores à de 
Mariana. Disponível em < https://www.dw.com/pt-br/mpf-aponta-risco-em-metade-das-
barragens-brasileiras/a-36278115> Acesso em 24 de julho de 2021. 

https://www.dw.com/pt-br/mpf-aponta-risco-em-metade-das-barragens-brasileiras/a-36278115
https://www.dw.com/pt-br/mpf-aponta-risco-em-metade-das-barragens-brasileiras/a-36278115
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características sociais e ambientais e denominada como vulnerabilidade 

socioambiental152. 

A vulnerabilidade do meio ambiente é mais do que o resultado de 

riscos aos desastres, ou de boas ou más formas de gerenciamento. Não se 

refere somente as mudanças climáticas, globalização ou acordos comerciais, 

mas também, engloba a compreensão de como um sistema pode se relacionar 

com outro.  

Destarte, a sociedade do século XXI iniciou debates e começou a 

caracterizar e quantificar a vulnerabilidade desses sistemas: 

 
Para demonstrar a importância da caracterização e da 
quantificação da vulnerabilidade, pode-se mencionar a 
evolução das ciências naturais. Antes do século XVI, a 
natureza era normalmente investigada de maneira 
qualitativa, com a simples descrição dos fenômenos físicos, 
entretanto, cientistas como Galileu Galilei, Isaac Newton, 
Johannes Kepler, entre outros, revolucionaram a ciência ao 
descreve-la matematicamente e fazendo o possível para 
equaciona-la, permitindo prever eventos futuros, e tornando-
a passível de experimentos em laboratórios. Essa 
transformação revolucionou a maneira de se interagir com a 
natureza e consequentemente, modificou a sociedade como 
um todo. Nessa época, como em qualquer outro processo 
revolucionário, esses cientistas encontram diversos 
obstáculos, principalmente, do ponto de vista de aceitação, 
pois essa nova forma de ver o mundo confrontava o “status 
quo“ vigente.153 

 

A avaliação qualitativa e quantitativa de sustentabilidade, 

vulnerabilidade e riscos ambientais, são ferramentas para uma emergente 

transformação: a transformação ambiental. Essa, como outras transformações, 

encontra resistência nos mais diversos setores sociais, porém como está 

relacionada com a manutenção da vida de todos os indivíduos, vem 

encontrando, rapidamente, diversos adeptos e a aprovação da opinião 

pública154.  

 
152 AQUINO, Afonso Rodrigues de. Vulnerabilidade ambiental. São Paulo: Blucher, 2017, p. 16 
153 AQUINO, Afonso Rodrigues de. Vulnerabilidade ambiental. São Paulo: Blucher, 2017, p. 17 
154 SANTOS, Rosely Ferreira dos. Vulnerabilidade Ambiental desastres naturais ou 

fenômenos induzidos. MMA, Brasilia, 2007, p. 97. Disponível em < 
https://www.academia.edu/6060332/Vulnerabilidade_ambiental_desastres_naturais_ou_fenom
enos_induzidos_MMA_2007>   Acesso em de 2020 

https://www.academia.edu/6060332/Vulnerabilidade_ambiental_desastres_naturais_ou_fenomenos_induzidos_MMA_2007
https://www.academia.edu/6060332/Vulnerabilidade_ambiental_desastres_naturais_ou_fenomenos_induzidos_MMA_2007
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Com os desastres ocorridos em Minas Gerais, a vulnerabilidade 

ambiental, no que tange às barragens construídas, não só naquele Estado, como 

no resto do Brasil, ficou evidente.155  

Depois da ruptura da barragem do Fundão em Mariana, com 19 

mortos e considerado o maior desastre ambiental de barragens no mundo, e do 

rompimento da barragem de rejeito da mina de Córrego do Feijão, em 

Brumadinho, com mais de 300 mortos e incalculáveis danos ambientais e 

econômicos, o sentimento de insegurança e de perplexidade diante da repetição 

de tragédias sem precedentes no Brasil ainda continua. 

Tais desastres continuam reforçando a plêiade de questionamentos e 

reflexões sobre a fragilidade dos mecanismos de controle e de gestão de risco, 

sobre a suficiência da legislação e das fiscalizações pelos órgãos públicos, bem 

como sobre os caminhos a serem trilhados para maior efetividade da prevenção. 

Depois do ocorrido em Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração 

(ANM) interditou outras 56 barragens no país devido à ausência ou porque as 

informações encaminhadas pelas empresas apontaram falta de estabilidade nos 

empreendimentos:  

“foram interditadas 23 barragens em Minas Gerais por falta 
de documentação e 13 devido às informações apontarem 
falta de estabilidade. as 10 barracas mais interagem 
creditadas problemas na documentação estão localizadas 
em São Paulo (6), no Mato Grosso (4) no Rio Grande do Sul 
(2) em Goiás (2) no Pará (1) e no  Amapá (1). As barragens 
interditadas porque as informações apontaram falta de 
estabilidade estão localizadas no Pará (2) e no Paraná 
(1)”156.  

 

 
155 No que diz respeito a área ambiental, a ausência de um consenso e a confusão entre os 
conceitos de RISCO e VULNERABILIDADE ainda persistem, dificultando o pleno entendimento 
do uso dos termos nos casos que se aplicam. Neste trabalho, considerou-se que o “risco 
ambiental está ligado a probabilidade de um evento de determinada magnitude – esperado ou 
não - ocorrer num sistema, perturbando assim o seu estado imediatamente anterior. Já a 
vulnerabilidade ambiental pode ser definida como o grau em que um sistema natural e suscetível 
ou incapaz de lidar com os efeitos das interações externas. Pode ser decorrente de 
características ambientais naturais ou de pressão causada por atividade antrópica; ou ainda de 
sistemas frágeis de baixa resiliência, isto é, a capacidade concreta do meio ambiente em retornar 
ao estado natural de excelência, superando uma situação crítica”. AQUINO, Afonso Rodrigues 
de. Vulnerabilidade ambiental. São Paulo: Blucher, 2017, p. 25 
156 Disponível em < https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/anm-interdita-56-
barragens-por-problemas-de-estabilidade> Acesso em 09/08/2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/anm-interdita-56-barragens-por-problemas-de-estabilidade
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/anm-interdita-56-barragens-por-problemas-de-estabilidade
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É como colocar a tranca no portão, após o roubo na casa. A Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) foi instituída pela Lei 12.334/2010 

e se destina não apenas às barragens de acúmulo de rejeitos de minério ou de 

outros resíduos industriais, mas também às acumulações de água para 

quaisquer usos, como hidrelétricas, abastecimento de água, irrigação e outros. 

Contudo, a lei se aplica às barragens que apresentem pelo menos uma das 

características previstas em seu artigo 1º, parágrafo único, com alteração da lei 

14.066/20: 

 
I - altura do maciço, medida do encontro do pé do talude de 
jusante com o nível do solo até a crista de coroamento do 
barramento, maior ou igual a 15 (quinze) metros; II - 
capacidade total do reservatório maior ou igual a 
3.000.000m³ (três milhões de metros cúbicos); III - 
reservatório que contenha resíduos perigosos conforme 
normas técnicas aplicáveis;  IV - categoria de dano potencial 
associado médio ou alto, em termos econômicos, sociais, 
ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme 
definido no art. 7º desta Lei; V - categoria de risco alto, a 
critério do órgão fiscalizador, conforme definido no art. 7º 
desta Lei157. 

 

Ora, sob a égide jurídica da vulnerabilidade e risco, é suficiente a 

abrangência da Lei de Segurança de Barragens? A definição das barragens 

sujeitas ao cumprimento das obrigações previstas na lei, bem como a forma de 

classificação por categoria de risco ou dano potencial associado, não 

pode suprimir a adoção das medidas e ações necessárias para garantir a 

segurança para outras situações de risco potencial associado. 

 
157 Lei 12.334/10 que Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à 
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 
acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 
de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 
4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. Em seu art.7º, a lei classifica pelos agentes 
fiscalizadores, por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base 
em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).  
§ 1º A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será feita em função das 
características técnicas, dos métodos construtivos, do estado de conservação e da idade do 
empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem, bem como de outros 
critérios definidos pelo órgão fiscalizador.    
§ 2o  A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem em alto, médio ou 
baixo será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, 
sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem.  
§ 3º O órgão fiscalizador deverá exigir do empreendedor a adoção de medidas que levem à 
redução da categoria de risco da barragem. 



78 
 

Por esta mesma lei foi criado o Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens (SNISB), além de outros instrumentos para 

garantir a observância de padrões de segurança de barragens, de maneira a 

reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências. 

O SNISB monitora, de forma informatizada, as condições de 

segurança de barragens em todo o território nacional.  Compreende sistema de 

coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de suas informações e deve 

contemplar barragens em construção, em operação e desativadas; deve manter 

informações sobre incidentes que possam colocar em risco a segurança de 

barragens, sobre acidentes e sobre desastres; todas as barragens devem 

integrar o SNISB até sua completa descaracterização; o  SNISB deve ser 

integrado ao sistema nacional de informações e monitoramento de desastres; e 

por fim, norteiam a base do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens, os seguintes princípios: descentralização da obtenção e produção 

de dados e informações;  coordenação unificada do sistema;  acesso a dados e 

informações garantido a toda a sociedade158.  

Só que mesmo antes das alterações ocorridas em 2020, os dados 

disponíveis no SNISB eram (e ainda são?) falhos e incompletos. O Brasil conta 

com milhares de barragens não cadastradas e irregulares, que demandam 

providências urgentes para que sejam identificadas as que devem atender à 

PNSB, com a implantação dos instrumentos de integridade e segurança. “Mais 

crítica fica a situação quando se sabe que o cadastro, as inspeções de 

segurança, as revisões de segurança e as informações que norteiam a 

classificação de risco pelos órgãos fiscalizadores são realizados pelo próprio 

empreendedor, junto ao SNISB”159. 

A empresa extrativista é a responsável legal pela segurança da 

barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la, de acordo 

com a lei. Diante da obrigação constitucional do poder público de controlar o 

 
158 Disponível no art. 13 da lei 12.334/2010 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12334.htm > Acesso em agosto de 2020. 
159 MARTINS, Alexandra Faccioli, CASTANHEIROS, Ivan Carneiro. Os desafios para uma 
cultura de segurança de barragens e gestão de riscos Disponível em < 
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-
riscos>   Acesso em agosto de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-riscos
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-riscos
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risco160, somente se concebe tal sistemática diante do rigoroso exercício das 

ações fiscalizatórias por parte das entidades previstas no artigo 5º da Lei 

12.334/10, sem prejuízo da fiscalização pelos órgãos ambientais do Sisnama. 

 
Art. 5o  A fiscalização da segurança de barragens caberá, 
sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos 
ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama):  
I - à entidade que outorga o direito de uso dos recursos 
hídricos, observado o domínio do corpo hídrico, quando o 
objeto for de acumulação de água, exceto para fins de 
aproveitamento hidrelétrico;     
II - à entidade que concede, autoriza ou registra o uso do 
potencial hidráulico, quando se tratar de uso preponderante 
para fins de geração hidrelétrica;     
III - à entidade que regula e fiscaliza as atividades 
minerárias, para fins de disposição de rejeitos, observado o 
disposto no inciso V do caput deste  
IV - à entidade que concede a licença ambiental, para fins 
de disposição de resíduos industriais 

 

Não se admite que os órgãos públicos competentes, fiquem à mercê 

dos dados colhidos pela empresa extrativista e das ações de autofiscalização 

por ela realizada, devendo agir com probidade e eficiência, no exercício de suas 

funções, sempre assegurados os mecanismos de participação e controle social. 

 
Entre órgãos federais e estaduais, vale mencionar, estão 
envolvidos na segurança das barragens cerca de 
43 agentes fiscalizadores do país, incluindo a própria ANA. 
Esse sistema, bastante fragmentado, ainda carece de uma 
coordenação voltada à integração de esforços entre todos 
os agentes fiscalizadores envolvidos e da necessária 
estruturação para que existam reais condições de ampliação 
e de melhoria do gerenciamento e do controle da segurança 
das barragens161. 

 
Verifica-se que depois dos acidentes ocorridos em Minas Gerais 

vários órgãos institucionais ligados à segurança das barragens passaram a se 

movimentar: 

 
160 Art. 225, § 1º V, CF  Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
161 Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/45-barragens-preocupam-orgaos-
fiscalizadores-aponta-relatorio-de-seguranca-de-barragens-elaborado-pela-ana. Acesso em 09 
de agosto de 2020. 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/45-barragens-preocupam-orgaos-fiscalizadores-aponta-relatorio-de-seguranca-de-barragens-elaborado-pela-ana
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/45-barragens-preocupam-orgaos-fiscalizadores-aponta-relatorio-de-seguranca-de-barragens-elaborado-pela-ana
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O Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a 
Desastres, por meio da Resolução 1, de 28 de janeiro de 
2019, recomendou providências imediatas para que os 
órgãos fiscalizadores, nos termos do disposto na Política 
Nacional de Segurança de Barragens: realizem 
imediatamente auditorias em seus procedimentos e revisem 
os atos normativos orientadores da fiscalização de 
segurança de barragens; mantenham cadastro das 
barragens sob sua jurisdição, para fins de incorporação 
ao SNISB; exijam dos empreendedores o cumprimento das 
recomendações contidas nos relatórios de inspeção e 
revisão periódica de segurança; exijam dos 
empreendedores o cadastramento e a atualização das 
informações relativas às barragens no SNISB; e realizem 
imediatamente fiscalização nas barragens sob sua 
jurisdição, de modo a priorizar aquelas classificadas como 
possuidoras de "dano potencial associado alto" ou com 
"risco alto", com a necessária avaliação de eventuais 
remoções162.  
 

É mister que o Política Nacional de Segurança de Barragens  (PNSB), 

através da cultura da segurança de barragens e gestão de riscos, sejam 

efetivamente aplicadas, pelas empresas extrativistas, bem como os órgão 

públicos, cuja exigência de melhoria continua e de adoção da melhores técnicas 

e tecnologias implementem uma estrutura de compliance “em todos os níveis, 

apta a assegurar o cumprimento das leis, normas e regulamentos e também 

detectar quaisquer indícios de não conformidade, inclusive para atender às 

exigências da Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção)”163.  

Somente dessa forma, poderão ser formados os pilares essenciais de 

sustentabilidade, alinhados às melhores práticas internacionais. 

Mas, e o risco? 

A sociedade vive em constante risco e necessita de uma mudança de 

paradigmas principalmente no que concerne à cultura e à justiça do meio 

ambiente.  

 
162 MARTINS, Alexandra Faccioli, CASTANHEIROS, Ivan Carneiro. Os desafios para uma 
cultura de segurança de barragens e gestão de riscos Disponível em < 
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-
riscos>   Acesso em agosto de 2020. 
163 MARTINS, Alexandra Faccioli, CASTANHEIROS, Ivan Carneiro. Os desafios para uma 
cultura de segurança de barragens e gestão de riscos Disponível em < 
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-
riscos>   Acesso em agosto de 2020. 

https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-riscos
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-riscos
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-riscos
https://www.conjur.com.br/2019-abr-22/mp-debate-desafios-maior-cultura-seguranca-gestao-riscos
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Na sociedade de risco, tratada pela teoria de Beck, observa-se um 

panorama feito sobre a sociedade, onde é questionado se o sistema jurídico 

obtém êxito em considerar a problemática atual dos riscos globais e da crise 

ambiental.164 

A problemática dos riscos ambientais, e consequentemente o risco de 

desastres, é produto da modernidade. Só que os riscos universais atingem todos 

de uma forma equânime independentemente da classe social a que pertence. E 

quando a catástrofe acontece, não teria reflexos universais? Como o direito 

responde a isso?  

A nossa sociedade vive em uma produção de riscos gerados pelo 

próprio homem e que repercute negativamente, e diretamente, em seu bem-

estar. É fato que esses riscos são oriundos de uma nova forma de mercado, e 

quando gera danos ao meio ambiente incorre, tanto na esfera administrativa ao 

controlar as atividades tidas como perigosas, quanto no âmbito cível, de forma a 

reparar as pessoas que sofreram as consequências devido ao dano.  

Conforme o art.4º., VII da lei 6.938/81 que institui a Política Nacional 

do Meio Ambiente, esta visará “à imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. 

Percebe-se que a preocupação do legislador somente na seara 

administrativa e cível, “esquecendo-se” que muitas vezes os danos ambientais, 

principalmente aqueles advindos de catástrofes, esbarram no Direito Penal. As 

antigas escolas do Direito Penal clássico, a vítima não era vista como uma figura 

dotada de proteção pelo ordenamento jurídico, até porque a doutrina penal 

estava focada ao criminoso165, para puni-lo, bem como protegê-lo, no caso de 

arbitrariedades, para tanto suscitando o in dubio pro reo. Acontece que, a 

sociedade hoje está mais voltada para a vítima que por infrator, até porque como 

sujeito passivo secundário, tem-se a sociedade como a segunda vítima dos 

crimes. 

 
164 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade. 1ª ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010, p. 21. 
165 FERRAJOLI, Luigi. El derecho como sistema de garantias. In: Nuevo Foro Penal. Medellín, 

nº. 60, enero-abril de 1999. 
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Quando se olha para os crimes ambientais, principalmente aqueles 

ocorridos em razão de desastres antropomórfico, fica-se diante de uma 

indagação: como solucionar os conflitos ambientais advindos desastres? 

Enquanto pesquisadores, doutrinadores, professores, buscam uma resposta 

para este questionamento, preponderam na crise ambiental protegida por um 

conjunto de normas regulamentadoras advindas do direito ambiental, pelo 

princípio da prevenção, do poluidor pagador, da cooperatividade, do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, mas sem uma resposta eficaz para a 

sociedade.  

Diante de um desastre ambiental antropomórfico, como ocorreu em 

Mariana e em Brumadinho, não está em jogo somente a questão ambiental, 

como se isso já não fosse o suficiente, mas sim um desrespeito frontal a vida 

humana, a integridade física, ao patrimônio, aos direitos humanos. Como 

regulamentar uma norma que, em casos de desastres antropomórficos, reparar-

se-á os danos ambientais, cíveis, e ainda, buscar-se-á a punição exemplar 

daqueles responsáveis pela morte, pelo dano físico e pelo dano material das 

vítimas imediatas das catástrofes? 

Se nada for feito, viver-se-á com o medo, sendo este o produto da 

modernidade.166 Esse risco, vulnerabilidade e medo se dão em razão de como 

são feitas e fiscalizadas as barragens.  

 

 

2.2 Os rompimentos de barragens em Minas Gerais 

 

 

O rompimento de barragens (de rejeitos ou de usinas) é um risco 

inerente e iminente ao setor extrativo mineral.  

 Apesar do óbvio risco associado a essas obras de engenharia, até o 

evento da Barragem do Fundão e depois, de Brumadinho, pouca atenção se 

 
166 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – Rumo A Uma Outra Modernidade. 1ª ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010, p. 23. 
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dispendeu aos repetidos eventos de rompimento de barragens de mineração no 

Brasil. Em pesquisa realizada, não se identifica estudos que sistematizasse as 

causas, impactos ou custos de desastres dessa natureza no país. O que é de se 

estranhar, haja vista que tais eventos não eram raros, diante do que se pode 

verificar rompimentos ocorridos em Minas Gerais nos Relatórios de Acidentes 

Ambientais do IBAMA. 

De acordo com o Relatório, em 1986 houve rompimento de uma 

barragem de rejeitos que ocasionou a morte de sete pessoas, em Itabirito/MG, 

que trabalhavam na mina que pertencia ao Grupo Itaminas; em Nova Lima/MG, 

a Mineração Rio Verde foi responsabilizada ambientalmente pelo rompimento de 

barragens que ocasionou o assoreamento de 6,4 km do Córrego Taquaras e a 

morte de 5 pessoas, em 2001; a Mineradora Rio Pomba Cataguases, sediada 

em Miraí/MG, foi responsável pelo vazamento de 1, 2 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos, contaminando córregos, matando peixes da região, interrompendo o 

abastecimento de água na região, em 2006; no ano seguinte, a mesma 

mineradora foi responsabilizada pelo rompimento de barragens com mais de 2 

milhões de metros cúbicos, inundando as cidades mineiras de Miraí e Muriaé, 

desalojando mais de quatro mil pessoas; em 2008, a Companhia Siderúrgica 

Nacional, sediada em Congonhas/MG, foi responsabilizada pelo aumento do 

volume do Rio Maranhão, em virtude do rompimento da estrutura que ligava o 

vertedouro à represa da Mina Casa da Pedra, desalojando mais de quarenta 

famílias da região; no mesmo ano, na cidade de Itabira/MG, houve rompimento 

da barragem com vazamento de rejeito químico de mineração de ouro; em 

Itabirito/MG, em 2014,  a empresa Herculano Mineração foi responsabilizada 

pelo rompimento da barragem causando a morte de três pessoas; em 2015, a 

Samarco Mineração, na cidade de Mariana/MG, foi responsabilizada pelo 

rompimento da sua barragem de 54 milhões de metros cúbicos, causando a 

morte de dezenove pessoas, desalojando 600 famílias, interrompendo o 

abastecimento de água em várias cidades, alcançando o estado capixaba, 

contaminando praias, destruindo fauna e flora da região; em 2019, o rompimento 

de barragem em Brumadinho em 25 de janeiro foi uma das maiores tragédias no 

Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do 

século. A barragem de rejeitos Mina Córrego do Feijão era classificada como de 

"baixo risco" e "alto potencial de danos" pela empresa controladora, Vale S.A.. 
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O desastre causou a morte de duzentas e cinquenta e nove pessoas e o 

desaparecimento de outras onze167.  

Da década de 80 até atualidade, foram identificados vários 

rompimentos de barragens de mineração, só em Minas Gerais, levando-se em 

consideração que o foco da presente pesquisa é o Estado mineiro. 

Em boa parte dos casos de rompimentos houve vítimas fatais e 

desalojamento de pessoas de suas casas, de sua região. 

Verifica-se, também, pelos dados coletados que os desastres 

ambientais (e alguns, humanitários) ocorreram no quadrilátero ferrífero, onde se 

concentra o maior número de barragens de mineração, salvo os casos da 

Mineradora Rio Pomba Cataguases, ocorridos em Mirai, que fica no sudoeste do 

Estado.  

Os frequentes casos de rompimentos de barragem de mineração 

estão associados, principalmente, as condições geológicas pelos quais os 

depósitos desses rejeitos são feitos, atrelados, ainda, a tecnologias de baixo 

custo utilizadas no processo de extração e beneficiamento primário.  

As minas são levadas à exaustão, sendo exploradas ‘até a última 

pedra’, para fazer valer os investimentos feitos até então e, consequentemente, 

vão ficando cada maiores e mais profundas. Com o aumento do seu volume, 

progressivamente expande a quantidade de rejeitos gerando, desta forma, 

barragens ainda maiores em altura e em volume de reservatório. Com isso,  

aumentam-se os riscos em até 20 vezes para a ocorrência de um desastre. 

As causas dos rompimentos de barragens são variadas, mas 

encontram-se associadas principalmente a questões climáticas não usuais, 

manutenção inapropriada e, principalmente pela inação do Estado e as práticas 

inadequadas empresariais. 

O desastre em Mariana, por exemplo, demonstra como as práticas 

corporativas e as opções técnicas de mineradoras em operação no Brasil têm 

sido pouco orientadas pelas agências estatais encarregadas de sua regulação 

pública, seja por sua inépcia financeira, técnica e operacional, seja por sua 

inação seletiva. 

 
167 IBAMA. Relatório Acidentes Ambientais 2008. Brasilia: IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis, 2009. 
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Especialistas em tecnologias de mineração afirmam que a causa de 

todos esses desastres está ligada à práticas corporativas inapropriadas, que vão 

desde a não observação de procedimentos de segurança de barragem, 

passando pela reutilização do próprio rejeito, sem controle tecnológico, à não 

operacionalização das metodologias implementadas de planejamentos para 

soluções de improvisação168  

Após o episódio com Mariana, uma Comissão Externa sobre o 

Rompimento da Barragem propôs uma reformulação do Plano Nacional de 

Segurança de Barragens, trazendo uma reformulação de políticas públicas no 

setor mineral. Nesta, trazia como finalidade a construção de múltiplas 

alternativas de disposição de rejeitos de mineração, e não meramente em torno 

da segurança de barragens. Nesse sentido, é fundamental questionar em que 

condições se deve permitir a implantação de barragens de rejeitos e que formas 

de restrição a sua implantação tendem a reduzir riscos socioambientais e ampliar 

os níveis de segurança das populações em seu entorno169.  

Mecanismos institucionais e restrições a certos processos ligados à 

indústria extrativista mineral têm sido amplamente empregados em diferentes 

contextos regionais, verbi gratia, instrumentos financeiros e econômicos para 

promover ações de fomento Á utilização de rejeitos e de tecnologias de menor 

risco socioambiental. Tais medidas podem contribuir para o estabelecimento de 

formas rigorosas de regulação da disposição de rejeitos de mineração no 

Brasil.170 

O próprio texto apresentado pela Comissão Externa sobre o 

Rompimento da Barragem em Mariana (MG) faz menção ao papel 

do poder público em empregar “instrumentos financeiros e econômicos para 

promover ações de fomento à utilização de rejeitos e de tecnologias de menor 

risco socioambiental”, em detrimento da disposição de rejeitos em barragens, 

 
168 SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos, WANDERLEY, Luiz Jardim. Dependência de 
barragems, alternativas tecnológicas e a inação do Estado: repercussões sobre o monitoramento 
de barragens e o licenciamento do Fundão. Antes fosse mais leve que a carga. Maarcio Zonta 
e Charles Trocate org. Marabá: Editorial Iguana, 2019, pag. 94.   
169 PIMENTA, J. Os conselhos de um especialista para evitar riscos de acidentes/Entrevistador:F. 
Alves. Brasil Mineral (Vol 352), Signus Ed., Sao Paulo, 2015. 
170 COMISSAO EXTERNA SOBRE O ROMPIMENTO DE BARRAGENS. Projeto de Lei. Altera 
a Lei nº 12.334, de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança de 
Barragens, 2015, art. 19-A. 
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ainda que não indique quaisquer tipos de ação concreta nesse sentido171. 

Assim, o controle e o reforço da capacidade regulatória das agências 

estatais de fiscalização está intimamente ligada a consolidação de uma 

orientação política capaz de condicionar as opções das empresas mineradoras, 

em favor de uma nova matriz de disposição de rejeitos de mineração no Brasil.  

 

 

2.3 Formação técnica das barragens 

 

 

A ocorrências dos desastres envolvendo as barragens de contenção 

de rejeitos de mineração em Minas Gerais e seus consequentes impactos 

ambientais vêm chamando a atenção da sociedade para a necessidade de se 

reavaliar práticas de gestão, segurança e planejamento, além da inovação 

tecnológica para estas estruturas, sobretudo pelo fato de que, mormente, são 

práticas defasadas para os dias de hoje. 

Na atividade de mineração, massas e volumes significativos de 

materiais são extraídos e movimentados. A quantidade de resíduos decorrentes 

da atividade guarda intrínseca relação com o processo utilizado para extração 

do minério, com a concentração da substância mineral estocada na rocha matriz 

e com a localização da jazida em relação à superfície. 

A atividade de mineração consiste na explotação de minérios da 

natureza, ou seja, na retirada, extração ou obtenção de recursos naturais, 

geralmente não renováveis, para fins de aproveitamento econômico, pelo seu 

beneficiamento, transformação e utilização172.    

Para que o minério possa ser explotado, é necessário realizar a lavra 

de rocha ou solo sem valor econômico que ocorre dentro do corpo do minério, 

ou recobrindo-o. Esse material é disposto em pilhas, e é chamado estéril. Após 

a lavra, o mineral bruto – tal como ocorre na natureza, porém desmontado, 

 
171 ANA. Relatório de Segurança de Barragens 2014. Brasília: Agência Nacional de Águas, 
2015. 
172 CHAMMAS, R. Barragens de Contenção de Rejeitos, Curso de Especialização em 
Engenharia de Barragens (CEEB), UFOP, Ouro Preto, 2989, p. 29. 
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deslocado por uma operação de lavra – é submetido a um conjunto de processos 

industriais que o torna apto para utilização na indústria metalúrgica.173  

 
O beneficiamento de minérios é o tratamento industrial que 
prepara granulometricamente, purifica ou enriquece 
minérios por métodos físicos ou químicos, sem alteração da 
constituição química dos minerais. O beneficiamento divide 
o mineral bruto em concentrado e rejeito.  A mineração é 
uma atividade que gera um grande volume de rejeitos, 
devido à pequena concentração de metal encontrada no 
mineral bruto174.  

 
Rejeito de mineração é todo o material resultante de processos 

químicos e físicos envolvidos na extração dos metais. O tamanho das partículas 

de rejeito se encontra tipicamente na faixa de partículas de areias finas. As 

características químicas dos rejeitos de mineração variam de acordo com o 

mineral de interesse e as substâncias químicas envolvidas no processo de 

extração dos metais.175  

 
Atualmente a disposição de rejeitos tem sido um aspecto 
muito focalizado nos estudos do plano diretor de uma 
empresa de mineração. A segurança e o perfeito 
funcionamento destes sistemas são fundamentais para a 
contínua realização das atividades minerais. Como 
alternativa para construção de sistemas de disposição e 
contenção de rejeitos as empresas tem utilizado o próprio 
rejeito como elemento de construção destas estruturas, 
diminuindo o custo na construção das mesmas, aumentando 
sua capacidade de armazenamento e possibilitando a 
construção em fases, juntamente com o avanço de lavra.176 

 

As barragens de rejeito podem ser construídas com material 

compactado proveniente de áreas de partículas de granulometria mais grossa, e 

 
173 ABRÃO, Paulo Cesar. “Sobre a deposição de rejeitos de mineração no Brasil”,In: 
I Simpósio sobre Barragens de Rejeito e Disposição de Resíduos Industriais e 
de Mineração, REGEO’87, ABMS/ABGE/CBGB/CE, Rio de Janeiro, RJ, I: 1-10, 
1987. 
174 ARAUJO, Cecilia Bhering. Contribuição ao estudo dom comportamento de barragens de 
rejeito de mineração de ferro. Curso de Mestrado em Engenharia Civil, UFRJ, 2006, p. 12. 
175 CHAMMAS, R. Barragens de Contenção de Rejeitos, Curso de Especialização em 
Engenharia de Barragens (CEEB), UFOP, Ouro Preto, 1989, p. 30. 
176 ASSIS A., ESPÓSITO, T., “Construção de Barragens de Rejeito Sob uma Visão Geotécnica”. 
In: III Simpósio Sobre Barragens de Rejeitos e Disposição de Resíduos – REGEO, 1995, pp. 
259-273 
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podem ser construídas pelo próprio material de rejeito, através dos seguintes 

métodos: montante, linha de centro ou jusante. 

O método montante (fig. 09) é o mais simples, antigo e econômico na 

construção de barragens.  

 
A etapa inicial na execução deste tipo de barragem consiste 
na construção de um dique de partida, normalmente de 
material argiloso compactado. Após realizada esta etapa, o 
rejeito é lançado por canhões em direção a montante da 
linha de simetria do dique, formando assim a praia de 
deposição, que se tornará a fundação e eventualmente 
fornecerá material de construção para o próximo alteamento. 
Este processo continua sucessivamente até que a cota final 
prevista em projeto seja atingida177. 
 

 

Figura 1: Método construtivo de montante178 

Apesar de ser o mais utilizado pela maioria das mineradoras no 

mundo, tal método apresenta baixo controle construtivo, tornando-o crítico com 

relação à segurança. Existe uma dificuldade má implantação de um sistema 

interno de drenagem eficiente para controlar o nível d’água dentro da barragem, 

constituindo um problema adicional com reflexos na estabilidade da estrutura.179 

No método jusante (fig. 10), inicia-se com a construção de um dique 

e, depois, os alteamentos subsequentes são realizados para jusante do dique de 

partida. Este processo continua sucessivamente até que a cota final prevista em 

 
177 ALBUQUERQUE FILHO, L.H. (2004), Análise do comportamento geotécnico de 
barragens de rejeitos de minério de ferro através de ensaios de piezocone, Tese de 
Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, 2004, p. 191. 
178 ALBUQUERQUE FILHO, L.H. (2004), Análise do comportamento geotécnico de 
barragens de rejeitos de minério de ferro através de ensaios de piezocone, Tese de 
Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, 2004, p. 191. 
179 CHAMMAS, R. Barragens de Contenção de Rejeitos, Curso de Especialização em 
Engenharia de Barragens (CEEB), UFOP, Ouro Preto, 1989, p. 31. 
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projeto seja atingida. 

 

Figura 2: Método construtivo de jusante180 

Segundo os principais especialistas na área de barragens, o método 

jusante possui várias vantagens no processo de alteamento, pois há um controle 

do lançamento e da compactação, de acordo com técnicas convencionais de 

construção; nenhuma parte ou alteamento da barragem é construída sobre o 

rejeito previamente depositado; além disso, os sistemas de drenagem interna 

podem ser instalados durante a construção da barragem, e prolongados durante 

seu alteamento, permitindo o controle da linha de saturação na estrutura da 

barragem e então aumentando sua estabilidade; a barragem pode ser projetada 

e subsequentemente construída apresentando a resistência necessária ou 

requerida, inclusive resistir a qualquer tipo de forças sísmicas, desde que 

projetadas para tal, já que há a possibilidade de seguimento integral das 

especificações de projeto.181 

O problema de tal método é o custo, pois:  

necessitam maiores volumes de material (maior relação 
areia / lama), apresentando maiores custos associados ao 
processo de ciclonagem ou ao empréstimo de material. Além 
disto, com este método, a área ocupada pelo sistema de 
contenção de rejeitos é muito maior, devido ao progresso da 

 
180 ALBUQUERQUE FILHO, L.H. (2004), Análise do comportamento geotécnico de 
barragens de rejeitos de minério de ferro através de ensaios de piezocone, Tese de 
Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, 2004, p. 191. 
181 ALBUQUERQUE FILHO, L.H. (2004), Análise do comportamento geotécnico de 
barragens de rejeitos de minério de ferro através de ensaios de piezocone, Tese de 
Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, 2004, p. 191 
apud KLOHN, E. J. (1981). – The development of current tailing dam design and 
construction methods , In: Design and Construction of Tailing Dams, D. Wilson (ed.), Colorado 
School of Mines, Golden, USA 
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estrutura para jusante em função do acréscimo da altura182 

 

Por fim, há ainda o método de linha de centro (fig. 11), que consiste 

numa solução intermediária entre os dois métodos citados anteriormente, 

apresentando vantagens entre ele, e, assim, tentando minimizar suas 

desvantagens.  

 

Figura 3: Método construtivo de linha de centro183 

Neste método torna-se possível a utilização de zonas de drenagem 

internas em todas as fases de alteamento, o que possibilita o controle da linha 

de saturação. Este controle promove uma dissipação de poropressões184 

tornando o método apropriado para utilização inclusive em áreas de alta 

sismicidade185. 

Sendo que os rejeitos nas barragens de mineração passam a ser 

usados como principal material de construção, o projeto e construção de 

barragens devem incluir cada vez mais princípios técnicos de engenharia na 

obtenção de parâmetros e controle de qualidade, em substituição aos 

procedimentos empíricos normalmente utilizados. 

A maioria das barragens no Brasil são antigas e ainda utilizam o 

 
182 ARAUJO, Cecilia Bhering. Contribuição ao estudo dom comportamento de barragens de 
rejeito de mineração de ferro. Curso de Mestrado em Engenharia Civil, UFRJ, 2006, p. 13. 
183 ALBUQUERQUE FILHO, L.H. (2004), Análise do comportamento geotécnico de 
barragens de rejeitos de minério de ferro através de ensaios de piezocone, Tese de 
Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, 2004, p. 191. 
184 Pressão da água nos poros, também chamada de poropressão ou pressão neutra, que é a 
pressão da água que preenche os espaços vazios entre as partículas sólidas. (ALBUQUERQUE 
FILHO, L.H. (2004), Análise do comportamento geotécnico de barragens de rejeitos de 
minério de ferro através de ensaios de piezocone, Tese de Mestrado, Departamento de 
Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, 2004, p. 25) 
185 ARAUJO, Cecilia Bhering. Contribuição ao estudo dom comportamento de barragens de 
rejeito de mineração de ferro. Curso de Mestrado em Engenharia Civil, UFRJ, 2006, p. 16 
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método montante, por ser a forma mais barata e prática de se construir, levando-

nos a relembrar casos de desastres com barragens nos últimos 20 anos no país: 

 
a) 2001 – São Sebastião de Águas Claras (Macacos), distrito 
de Nova Lima/MG - Mineradora Rio Verde (Vale) – cinco 
pessoas mortas, além de danos socio-ambientais intensos 
provocados pelo deslizamento da lama e resíduos de 
mineração; 
b) 2003 – Cataguases/MG – Indústria Cataguases de Papel 
Ltda. - derramamento de 1,4 bilhão de litros de lixívia, sobra 
industrial da produção de celulose, que atingiram o córrego 
Cágado e o rio Pomba. Além de deixar cerca de 600 mil 
pessoas sem o fornecimento de água, nos estados de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, a fauna e flora sofreram grande 
devastação; 
c) 2007 – Miraí/MG e Muriaé/MG – Mineradora Rio Pomba 
Cataguases – o rompimento da barragem de rejeitos 
derramou mais de dois milhões de litros 
de lama de bauxita. Quatro mil pessoas foram desalojadas   
mil e duzentas casas atingidas; 
d) 2009 – Treviso/SC – Mineradora Rio Deserto – 
rompimento da barragem de finos de carvão da mina Cruz 
de Malta atingiu o rio Mãe Luzia, afetando seu bioma; 
e) 2014 – Lauro Müller/SC – Carbonífera Catarinense – 
rompimento da barragem Boa Vista da mina 3G. Os rejeitos 
de beneficiamento de carvão alcançaram o rio Tubarão, 
afetando gravemente seu bioma;  
f) 2014 – Itabirito/MG – Mineradora Herculano – rompimento 
da barragem B1 da mina Retiro do Sapecado. Três operários 
morreram soterrados.186 

 
Poder-se-ia até listar cada um desses ocorridos nos último 20 anos 

sobre o desmoronamento de barragens no Brasil, mas acreditamos que de fato, 

tal empreitada perderia o cerne objeto deste singelo trabalho. Não se trata de um 

jogo mortal de desumano em mensurar qual desastre foi mais grave que o outro. 

Todos têm sua particularidade e tristeza que só quem passou por estas tragédias 

é que pode contar como é difícil ficar à mercê do perigo, acreditando que o 

Estado está tomando todas as medidas possíveis para proteger a população.  

 

 
186 MILANEZ, Bruno, SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos, MANSUR, Maíra Sertã et all. A firma 
e suas estratégicas corporativas no pós-boom das commodities. Antes fosse mais leve a carga: 
reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá/PA: Editorial Iguana, 2016, 
p. 39. 



92 
 

2.4 ANTES FOSSE MAIS LEVE A CARGA187: os desastres de Mariana, de 

Brumadinho e outros possíveis 

 

Para fazer um estudo da análise da vulnerabilidade bem como os 

riscos diante dos desastres antropomórficos, mais precisamente as catástrofes 

de Mariane e Brumadinho, é necessário compreender o tamanho da magnitude 

que foi a tragédia e em suas múltiplas perspectivas. 

Para além das perdas materiais e ambientais, a tragédia humana 

envolvida nos desastres foi um dos principais agentes mobilizadores nos dias 

imediatamente posteriores ao rompimento das barragens. A ausência de um 

plano de emergência efetivo e a incapacidade do Estado e das empresas de 

prestarem o devido atendimento às vítimas, aumentou consideravelmente o 

sofrimento e a angústia dos atingidos pelo rejeito. Além disso, a incompetência 

dos mesmos agentes em oferecer informações precisas sobre o ocorrido gerou 

um sentimento de forte ansiedade, injustiça e revolta na população brasileira que 

se manifestou em uma ampla rede de solidariedade para atender os atingidos 

pelas tragédias. Mas como buscar justiça diante de uma tragédia desta 

magnitude? 

Para entender a destruição causada, aprofundar-se-á nos detalhes 

das tragédias de Mariana e Brumadinho, como fonte inspiradora na busca da 

melhor solução (ou pelo menos a tentativa desta) para o tema proposto. 

 

 

2.4.1 Mariana 

 

No município de Mariana/MG, a data de 5 de novembro de 2015, no 

período da tarde, ficará para sempre marcado como o momento que ocorreu o 

rompimento da barragem de Fundão, situada no complexo industrial de 

 
187 Parte do poema “A Lira itabirana” de Carlos Drummond de Andrade, que foi publicada no 
jornal O Cometa Itabirano em 1984. A gula das mineradoras nacionais e estrangeiras que 
depredam a serra mineira, arrancam o rico minério da terra e vão embora para os mercados 
internacionais deixando para trás a terra arrasada; e a dívida impagável da mineração com as 
populações mineradoras e o meio ambiente: “Quantas toneladas exportamos/De ferro?/Quantas 
lágrimas disfarçamos/Sem berro?”. Disponível em https://viladeutopia.com.br/drummond-
denunciou-a-mineracao-predatoria-e-a-vale-em-versos-e-cronicas/ . Acesso em dezembro de 
2021. 

https://viladeutopia.com.br/drummond-denunciou-a-mineracao-predatoria-e-a-vale-em-versos-e-cronicas/
https://viladeutopia.com.br/drummond-denunciou-a-mineracao-predatoria-e-a-vale-em-versos-e-cronicas/
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Germano, sob a gestão da empresa Samarco Mineração SA. O complexo 

industrial mineral está localizado na Bacia do Rio Gualaxo do Norte, afluente do 

Rio Carmo, que é afluente do Rio Doce. 

 
Entre 15h30 e 15h50, houve um estrondo, como se fosse um 
rugido das profundezas da Terra. Olhou para o reservatório 
e viu a massa de rejeitos mover-se como uma gelatina. Foi 
tudo muito rápido, abrupto. Em poucos minutos, a barragem 
estourou por completo e a lama armazenada começou a pôr-
se em movimento. (...) Era como se o mundo se 
desintegrasse. O solo se desfazia em pedaços. 
Desorientado, pensou em correr para a margem esquerda 
da barragem. Perdeu preciosos segundos até perceber que 
tudo seria impossível. Os blocos de areia se partiam em 
fragmentos. Tudo desmoronava. Decidiu então, correr para 
a margem direita, menos esfacelada até aquele momento. 
Romeu corria, ficaria de joelhos, levantava, pulava as trincas 
e, quanto mais corria, mas achava que não saía do lugar. 
Corria sobre o solo em movimento, como se a Terra fosse 
uma onda e ele surface em cima de um organismo vivo e 
traiçoeiro, que a qualquer momento poderia se abrir sob 
seus pés e tragá-lo para as entranhas do inferno. No 
desespero para se salvar, continuou pulando as trincas. 
Estava quase sem fôlego quando buscou as primeiras forças 
e, um impulso, conseguiu saltar para o mato, em terreno 
sólido. Achou que tivesse escapado, já estava rezando e 
agradecendo a Deus quando foi surpreendido por um tapa 
no ouvido. Era a lama, que via em ondas vigorosas e 
sucessivas e que o arrastou para a escuridão do oceano de 
lava espessa e viscosa. Romeu afundou, teve a sensação 
de estar se afogando. Ficou submerso por minutos, talvez 
segundos, que parecia uma eternidade. Era tudo escuro. Um 
tronco atingiu na coxa esquerda, galhos batiam no corpo e 
no rosto enquanto ele rolava e girava numa inesgotável para 
o espiral de desespero. Quando achava que estava perto de 
sucumbir, conseguiu agarrar-se um tronco e botar a cara 
para fora. Puxou o ar. Estava vivo. Quase sem forças, se 
deixou levar pelo fluxo, sentindo dores, engolindo lama e 
areia. até que o ímpeto da correnteza diminuiu e o fluxo 
baixou, como se tivesse acomodado ao terreno188. 

 

Com colapso da estrutura, ocorreu extravasamento instantâneo de 

aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro 

 
188 SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental do Brasil. 
1ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 19/20. 
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e sílica, dentre outros particulados, além 16 milhões de metros cúbicos que 

continuaram escoando lentamente. 

 

 

Figura 4. Imagem do distrito de Bento Rodrigues após o desastre em Fundão189. 

 

Em razão da outra barragem, a de Santarém, localizada a jusante da 

barragem de Fundão, ter sido atingida pela grande onda de rejeitos formados 

por esta, acabou erodindo parcialmente a região superior do maciço da referida 

estrutura e galgando o seu dique, incorporando assim, volumes de águas e 

rejeitos não estimados que ali se encontravam acumulados.  

Como se fosse uma avalanche, em sua rota de destruição, 

despendendo velocidade energia de grandes proporções, em razão do 

rompimento da barragem de Fundão, todo aquele rejeito mineral atingiu córrego 

Fundão e o de Santarém, dizimando suas calhas e seus cursos naturais. Logo 

em seguida, soterrou grande parte do distrito de Bento Rodrigues, localizado 

aproximadamente a 6 km da barragem de Santarém, destruindo vidas 

desalojando famílias. Na calha do Rio Gualaxo do Norte, avalanche de rejeitos 

percorreu 55 km até desaguar no Rio do Carmo, atingindo diretamente várias 

localidades rurais, como as comunidades de Paracatu de Baixo, Camargos, 

Águas Claras, Pedras, Ponte do Gama, Gesteira, sem contar os municípios de 

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado190. 

 

 
189 Disponível em < http://www.radiomuitomais.com.br/noticias/processos-contra-mineradora-
samarco-apos-desastre-de-mariana/> Acesso em julho de 2020. 
190 Conforme denúncia apresentada pelo MPF nos autos do processo 0002725-
15.2016.4.01.3822 que tramita na Vara Judiciária de Ponte Nova/MG Disponível em < 
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-
instancia/acoes > Acesso em agosto de 2021. 

http://www.radiomuitomais.com.br/noticias/processos-contra-mineradora-samarco-apos-desastre-de-mariana/
http://www.radiomuitomais.com.br/noticias/processos-contra-mineradora-samarco-apos-desastre-de-mariana/
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
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Pouco antes das 16hs, eles ouviram uma gritaria pelo rádio 
comunicador da camionete de serviço, na frequência da 
empresa. Em meio a frases sobrepostas conseguiram 
entender: “a barragem rompeu”. não demorou para que 
vissem uma nuvem marrom ameaçadora se aproximando, 
como se fosse uma tempestade de areia. O local em que 
estavam ficava a cerca de 3 km de Fundão. De uma encosta, 
conseguiram ver que a nuvem não vinha sozinha. O 
apocalipse de lama anunciava sua chegada com alarido de 
uma tenebrosa orquestra de trovões. Paula não pensou 
duas vezes. Subiu na sua moto e acelerou quanto pôde na 
direção de Bento Rodrigues, onde moravam sua família e 
dezenas de amigos. Tinha que ser mais veloz que a lama. 
Cerca de 1 km a separava do vilarejo, onde sabia que 
estavam filho João Pedro de 5 anos e os pais Maria Lúcia e 
Antônio de 63 e 70 anos. Paula entrou em Bento Rodrigues 
buzinando e gritando para todos que encontrou no caminho 
nas portas e janelas das casas, naquela tarde calorenta: 
“corre que a barragem rompeu”. Passou pela capela de São 
Bento, pelo bar da Sandra e percorreu várias ruas, até 
chegar em casa. As pessoas choravam e gritavam. A avó 
segurando firme a mão do menino apenas respondia: “não 
olhe para trás João Pedro, corre, corre...”. Uma mulher 
salvou o pai com dificuldade para andar levando o num 
carrinho de pedreiro. um homem largou as muletas e subiu 
a encosta agarrando-se aos matos. Não dava para fazer 
mais nada. Muitas pessoas estavam paralisadas, em estado 
de choque, outras rezavam de joelhos, choravam e gritavam: 
“Samarco assassina!”.191  

 

 

Figura 5. Foto da barragem de fundão e, ao lado, distrito de Bento Rodrigues, 
antes do desastre192 
 

 
191 SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental do Brasil. 
1ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 23/24. 
192 Disponível em < http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-
digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-
do-desastre/> Acesso em agosto de 2020 

http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-do-desastre/
http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-do-desastre/
http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-do-desastre/
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Figura 6. Foto da barragem de fundão e, ao lado, distrito de Bento Rodrigues, 
depois do desastre193 

 

Quando os rejeitos atingiram a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, 

também conhecida como usina de Candonga, a onda que se formou foi ainda 

mais violenta, ocorrendo transbordamento de um grande volume de rejeito para 

as faixas marginais do Rio Gualaxo do norte 

.  

O Rio Doce foi o portador de toda carga de rejeitos, entulhos 
e destroços até deparar-se com o Barramento da Usina 
Hidrelétrica Risoleta Neves, localizada a 114 km do local do 
rompimento da barragem. (...) As perdas de fauna e flora 
foram colossais. árvores de até 20 m foram arrancadas das 
margens no trecho até candonga.194 

 

Laudo da Polícia Federal calculou que a massa de rejeitos atingiu 

1176,44 ha de área total. sendo a maior parte de pastagens (546,16 ha ou 

46,42% do espaço afetado) a área de mata Atlântica destruída foi de 240,88 ha 

(20,47%).195  

 
193Disponível em http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-
digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-
do-desastre/> Acesso em agosto de 2020 
194 SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental do Brasil. 
1ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 42. 
195 Os relatos dos danos causados ao meio ambiente e à legislação ambiental encontram-se 
descritos   essencialmente   no   IPL   1.843/2015, oriundo   da   Polícia   Federal, no   PIC 
1.22.000.000003/2016-04 (fls.  3.850/5.666), bem como dos documentos 01 a 12 dos autos do 
processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822 que tramita na vara única da Justiça Federal da 
Circunscrição de Ponte Nova/MG. 

http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-do-desastre/
http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-do-desastre/
http://www.globalgeo.com.br/rompimento-da-barragem-em-mariana-digitalglobe-divulga-a-primeira-imagem-de-satelite-de-altissima-resolucao-coletada-na-regiao-do-desastre/


97 
 

O cenário não podia ser pior: devastação total. Material de rejeitos 

seguiu a calha do Rio Doce provocando uma onda de lama em seu trecho médio, 

decorrente do aumento do fluxo hídrico gerado pelo rompimento da barragem de 

Fundão. Em razão disso, alagou temporariamente áreas mais planas das 

margens, deixando nelas, após a normalização do fluxo, o sedimento contendo 

rejeito de minério. Na medida que a onda de rejeito avançava pela calha do Rio 

Doce, sua força inicial foi dissipando, gerando a poluição hídrica, mortandade de 

animais e a interrupção do abastecimento e distribuição de água potável em 

vários municípios, como Governador Valadares/MG, Baixo Guandu/ES e 

Colatina/ES. 

 
O Mar Vermelho seguiu impiedoso, com sua incalculável 
barragem de material sólido, valendo-se do Rio Gualaxo do 
Norte como condutor da desgraça. junto com a lama, 
desciam pedaços da barragem, rochas, máquinas, paredes 
e telhados arrancados, objetos de casas destruídas antenas 
parabólicas e muita vegetação. (...) A massa se alastrou com 
tal violência que mudou o curso de córregos e riachos, 
soterrou nascentes e brejos, alterou o relevo e a composição 
do solo, arrancou matas ciliares cobriu pastos e 
plantações.196  
 

Depois que percorreu aproximadamente 22 km no Rio do Carmo a 

onda de rejeitos chegou a alcançar o Rio Doce e com isso deslocou-se pelo seu 

leito até desaguar no Oceano Atlântico em 21 de novembro de 2015, no distrito 

de Regência município de Linhares/ES, no período da tarde. Toda aquela lama, 

todo aquele sedimento de minério que contaminou rios e vegetações no caminho 

que passava, impactou diretamente os Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio 

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

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

Novo Pingo d'Água, Marliérea, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, 

Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, 

Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, 

 
196 SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental do Brasil. 
1ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 41. 
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Tumiritinga, Galileia,  Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo 

Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.197 

 

Das 38 cidades atingidas, 13 tiveram o abastecimento de 
água comprometido. A chamada “turbidez” da água era de 
tal ordem que não havia processo de tratamento possível 
naquele momento. Turbidez é a turvação da água e significa 
a redução da transparência causada por partícula sólidas em 
suspensão, que impedem a propagação de luz e dificultam 
a oxigenação. (...). A unidade de medida de turbidez é o NTU 
(Nephelometric Turbidity Unit). O limite aceitável de 100 NTU 
de turbidez por onde a lama passou foi amplamente 
extrapolado.198  
 

Conforme laudo feito pela polícia federal, em Cachoeira dos Óculos, 

em Marliéria, onde a lama passou, o índice registrado foi de 820mil NTU. Em 

Belo Oriente, mais de 445mil NTU. Em Governador Valadares, a 350 km do 

epicentro do desastre, a maior cidade do leste mineiro, com 280mil habitantes, 

ficou uma semana com as torneiras secas, colapsando a sociedade local, com 

reflexos diretos na segurança pública, o índice de turbidez e chegou a quase 

120mil NTU199. 

A massa de rejeitos provocou a destruição de habitats, dizimando, 

peixes, crustáceos, répteis, anfíbios, mamíferos menos ágeis, filhotes, dentre 

outros; animais fossoriais (que vivem em tocas ou ninhos escavados no solo); 

animais terrestres de deslocamento ágil, que foram ilhados e assim vitimados 

pela onda de rejeitos, invertebrados (insetos, aracnídeos, anelídeos, etc.) 

associados ao solo, serapilheira, troncos, galhos, folhagens, empoçamentos 

naturais de água, reentrâncias de rochas. Só no Estado do Espírito Santo foram 

reportadas 134 abordagens à fauna terrestre, entre os dias 10/11/2015 a 

10/02/2016, entre animais silvestres e domésticos, resgatados vivos e mortos200. 

 
197 Conforme denúncia apresentada pelo MPF nos autos do processo 0002725-
15.2016.4.01.3822 que tramita na Vara Judiciária de Ponte Nova/MG Disponível em < 
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-
instancia/acoes > Acesso em agosto de 2021. 
198 SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental do Brasil. 
1ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 44. 
199 Conforme IPL   1.843/2015, oriundo   da   Polícia   Federal, no   PIC 1.22.000.000003/2016-
04 (fls.  3.850/5.666), bem como dos documentos 01 a 12 dos autos do processo n. 0002725-
15.2016.4.01.3822 que tramita na vara única da Justiça Federal da Circunscrição de Ponte 
Nova/MG. 
200 De acordo com Laudo n.º 318/2016 – SETEC/SR/DPF/MG - Laudo de caracterização do local 
e identificação preliminar dos danos ambientais imediatos e visíveis - fls. 1.894/1930 do IPL n.º 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
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Espécies como traíra, Cascudo, lambari, manjuba, robalo, 
carapeba e bagres agitavam a superfície em seus últimos 
minutos de vida. Camarões saltavam para fora das águas e 
se acumular nas margens em quantidades impossíveis 
desde mensurar os bagres que vivem no fundo do Rio e, em 
condições normais, não tenho comportamento de vir à 
superfície, debatiam se em agonia201.  

 

Esta é uma evidência de que tais animais sofreram de escassez de 

oxigênio para o seu processo de respiração, seja por baixos teores dos 

elementos dissolvidos na água, seja por obstrução mecânica das brânquias por 

matéria sólida em suspensão. As brânquias estavam recobertas de lama e os 

peixes morreram por asfixia. Da 100 espécies do Rio Doce (71 nativas, sendo 

13 endêmicas e 29 introduzidas), 11 já estavam ameaçadas de extinção quando 

do desastre202.  

As vítimas: segundo as apurações da Polícia Civil de Minas Gerais 

(autos do inquérito policial n. 1.21734.2016.4.01.3822) ao longo do caminho 

percorrido pela lama foram encontrados 18 corpos, submetidos aos devidos 

exames periciais, onde se retira as seguintes informações (todas as páginas 

referem-se ao inquérito policial citado): nome, data de nascimento, ocupação, 

onde estava no momento do desastre e as circunstâncias, bem como onde seu 

corpo foi encontrado e a causa mortis: 

 

1. Waldemir  Aparecido  Leandro. Nascido  em  
06/06/1967,  Waldemir  era  funcionário  da  empresa  
Geocontrole  e  prestava serviços  nas  barragens  de  
rejeitos  da Samarco  (fl.  72). Sua  identificação  encontra-
se  às  fls.  368/373  e  a declaração  de  óbito  à fl.  75. 
Segundo  o  laudo  de  necropsia  de  fls.  358/367,  o  
cadáver  foi  localizado,  sem  roupas, próximo  da  Usina  
Hidrelétrica  Risoleta  Neves,  submerso  nas  águas  do  Rio  
Doce  (fls.  2.217/2.219). No  interior  da  região  cervical,  
estômago  e  na  região  traqueal  foi  encontrada  grande  

 
1843/2015 - e Laudo n.º 565/2016 – SETEC/SR/DPF/MG - Danos à Fauna - fls. 2.470/2.520 do 
IPL 1843/2015, nos autos do processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822 que tramita na vara única 
da Justiça Federal da Circunscrição de Ponte Nova/MG. 
201 SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental do Brasil. 
1ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 46. 
202 De acordo com Laudo n.º 565/2016 – SETEC/SR/DPF/MG, nos autos do processo n. 
0002725-15.2016.4.01.3822 que tramita na vara única da Justiça Federal da Circunscrição de 
Ponte Nova/MG. 
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quantidade  de lama e  terra  diluída em  água. Causa  da  
morte:  “Asfixia  por  substituição  do  meio  gasoso  por  
substância  consistente  térrea  diluída  em água;  Politrauma  
contuso”. 
2. Samuel  Vieira  Albino. Nascido  em  09/08/1981,  
Samuel  era  funcionário  da  empresa  Geocontrole  e  
prestava serviços  nas  barragens  de  rejeitos  da Samarco  
(fl.  136)  no  dia do  sinistro. Sua  identificação  encontra-se  
às  fls.  342/353. Segundo  o  laudo  de  necropsia  de  fls.  
333/341,  o  cadáver  foi  localizado  dentro  das  águas  do 
Rio  Doce  (fls.  2.219/2.220).  No  interior  da  região  cervical  
e  em  toda  região  traqueal  foi  encontrada grande  
quantidade  de  líquido  com  lama.  Foi  constatada  a  
secção  completa  da  coluna  lombar (fratura  da coluna  
cervical). Causa  da  morte:  “Asfixia  por  substituição  do  
meio  gasoso  por  substância  consistente  térrea  diluída  
em água;  Politrauma  contuso”.  
3. Sileno  Narkievicius  de  Lima. Nascido  em  
02/08/1969,  Sileno  era  funcionário  da  empresa  Integral  
Engenharia  e  prestava serviços  nas  barragens  de  rejeitos  
da Samarco  (fls.  81/82  e  136). Sua  identificação  encontra-
se  às  fls.  207/216. O  cadáver  foi  localizado,  vestido  de  
cuecas,  meias  e  botas  dentro  da  barragem  da  Samarco 
Mineração  (fls.  213  e  2.220/2.221).  Segundo  o  laudo  de  
necropsia  (fls.  278/280)  foi  encontrada grande  quantidade  
de  material  terroso  nas  cavidades  oral  e  nasal,  bem  
como  na  traqueia. Causa da morte:  “Asfixia  por  
soterramento”.  
4. Emanuelle  Vitória  Fernandes  Isabel. Nascida  em  
30/03/2010,  Emanuelle,  reconhecida  à  fl.  217,  morava  
com  a  família  no  distrito de  Bento  Rodrigues  (fl.  45). 
Segundo  depoimento  de  fls.  45/46,  Emanuelle  foi  
encontrada  na  margem  esquerda  do  Rio Gualaxo  do  
Norte  (fl.  2.222)  envolvida pela lama oriunda  do  
rompimento  da barragem. A  superfície  corporal  do  
cadáver  estava  coberta  por  sedimento  arenoso  e  argiloso  
de  cor amarronzada  (fl.  450).  Segundo  o  laudo  de  
necropsia  (fls.  450/451)  foi  encontrada  grande quantidade  
de  sedimento  arenoso  na  traqueia,  brônquios  principais  
e  estômago. Causa da morte:  “Asfixia  mecânica  por  
soterramento”.  
5. Marcos  Roberto  Xavier. Nascido  em  22/05/1983,  
Marcos  Xavier  era  funcionário  da  empresa  Vix  Logística  
(fl.  135)  e seu  corpo  foi  localizado  próximo  à correia 
transportadora da Fábrica Nova,  pertencente  à Vale. Sua  
identificação  encontra-se  à fl.  221. Segundo  o  laudo  de  
necropsia  (fls.  454/455)  foi  encontrado  grande  volume  
de  material arenoso  na traqueia,  brônquios  principais  e  
estômago. Causa da morte:  “Asfixia  mecânica  por  
soterramento”.  
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6. Edinaldo  Oliveira  de  Assis. Nascido  em  
19/07/1975,  Edinaldo  era  funcionário  da  empresa  Integral  
Engenharia  e trabalhava  como  operador  de  
retroescavadeira  na  Barragem  de  Fundão  (fls.  132  e  
296-v.),  e,  no  dia do  rompimento  não  conseguiu  fugir  do  
local.  Sua  identificação  se  deu  pelo  exame  do  DNA  (fl.  
435),  estando  o  atestado  de  óbito  juntado à fl.  300. 
Segundo  o  laudo  de  necropsia  (fls.  540/547)  o  corpo,  
sem  vestes,  foi  seccionado  na  região abdominal  e  
encontrava-se  impregnado  de  lama,  sendo  encontrado  
grande  volume  de  lama  na cavidade  torácica. O  
segmento  foi  localizado  imerso  na  lama  em  uma  ilhota  
do  Rio  do  Carmo,  no  município de  Rio  Doce  (fls.  
2.224/2.225). Causa da morte:  “Politraumatismo  contuso”.  
7. Thiago  Damasceno  Santos. Nascido  em  
06/04/2008,  Thiago  morava  em  Bento  Rodrigues  com  
seus  avós  paternos,  e, segundo  relatos  de  fls.  77/80,  foi  
retirada  dos  braços  de  sua  avó  pela  força  das  águas  
que  invadiu  a residência da família. Sua  identificação  
encontra-se  à fl.  80.  Certidão  de  óbito  à fl.  220 Segundo  
o  laudo  de  necropsia  (fls.  452/453)  a  superfície  corporal  
estava  coberta  por sedimento  arenoso  e  argiloso  de  cor  
amarronzada,  tendo  sido  encontrado  grande  volume  de 
material  arenoso  na traqueia,  brônquios  principais  e  
estômago. O  corpo  foi  encontrado  imerso  na  lama  
depositada  no  Rio  Doce,  no  município  de  mesmo nome  
(fls.  2.225/2.226). Causa da morte:  “Asfixia  mecânica  por  
soterramento”.  
8. Marcos  Aurélio  Pereira  de  Moura. Nascido  em  
23/09/1981,  Marcos  Aurélio  era  funcionário  da  empresa  
Produquímicas  (fl.  135) e  encontrava-se  na região  das  
barragens  da Samarco  em  05/11/2015. Sua  identificação  
encontra-se  à fl.  223. De  acordo  com  o  laudo  de  
necropsia  (fls.  281/283)  havia  grande  quantidade  de  
material terroso  dentro  das  cavidades  oral  e  nasal,  além  
de  material  terroso  obstruindo  a via aérea. Registro  que  
foram  encontrados  apenas  segmentos  do  corpo  (cabeça,  
tronco  e  membros superiores)  na margem  direita do  Rio  
Doce,  em  Santa  Cruz  do  Escalvado  (fls.  2.227/2.228). 
Causa da morte:  “Soterramento”.  
9. Claudemir  Elias  dos  Santos. Nascido  em  
20/10/1974,  Claudemir  era  motorista  da  Integral  
Engenharia  e  achava-se  na área  restrita  das  barragens  
da  Samarco  no  dia  05/11/2015  (fl.  131)  e  o  local  em  
que  seus segmentos  foram  encontrados  está registrado  à 
fl.  2.229. Sua  identificação  encontra-se  à  fl.  436  e  se  
deu  por  intermédio  de  exames  de  DNA  de segmentos  
corpóreos  (fl.  436). Certidão  de  óbito  à fl.  1.452. Causa 
da morte:  “Politraumatismo  contuso  devido  a  instrumento  
contundente”.  
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10. Pedro  Paulino  Lopes. Nascido   em  29/04/1959,  
Pedro  era  mecânico  de  manutenção  da  empresa  
Manserv Montagem  e  Manutenção  S/A  e  encontrava-se  
na  área  restrita  das  barragens  da  Samarco  no  dia 
05/11/2015  (fl.  135). Seus  segmentos  foram  encontrados  
na  várzea  de  inundação  do  Rio  Doce  (fl.  2.230),  no 
município  de  mesmo  nome. Segundo  o  laudo  e  fls.  
463/474  foram  encontradas  grandes  quantidades  de  
substância terrosa  na traqueia e  cavidade  torácica. Causa 
da morte:  “Politraumatismo  contuso”.  
11. Daniel  Altamiro  de  Carvalho. Nascido  em  
12/08/1962,  Daniel  era  operador  de  máquinas  da  Integral  
Engenharia  e encontrava-se  na área restrita  das  barragens  
da Samarco  no  dia 05/11/2015  (fls.  132  e  303-v.). O  
segmento  de  seu  corpo,  seccionado  na  região  torácico-
abdominal,  foi  encontrado  nas margens  do  Rio  Gualaxo  
do  Norte  (fl.  2.232). Sua  identificação  encontra-se  à fl.  
438  e  se  deu  por  intermédio  de  exames  de  DNA. De  
acordo  com  o  laudo  de  fls.  492/498  havia  grande  
quantidade  de  lama  em  sua  região abdominal Causa da 
morte:  “Politraumatismo  contuso”.  
12. Maria  Eliza  Lucas. Nascida  em  31/10/1955,  Maria  
Eliza  estava  pescando  em  uma  lagoa  no  município  de  
Bento Rodrigues,  quando  foi  atingida pela onda  dos  
rejeitos  (fl.  443-v.). O  segmento  de  seu  corpo  foi  
encontrado  no  reservatório  da  UHE  Risoleta  Neves,  na 
margem  direita  do  Rio  Doce,  em  Santa  Cruz  do  
Escalvado  (fl.  2.235). Sua  identificação  encontra-se  à fl.  
439  e  se  deu  por  intermédio  de  exames  de  DNA. De  
acordo  com  o  laudo  de  fls.  503/507  o  segmento  estava 
impregnado  de  lama. Certidão  de  óbito  à fl.  1.428. Causa 
da morte:  “Politraumatismo  contuso”.  
13. Maria  das  Graças  Celestino  da  Silva. Nascida  
em  27/09/1951. O cadáver  foi  encontrado  na  várzea  de  
inundação  do  Rio  Gualaxo  do  Norte,  em  Mariana  (fl. 
2.236). Identificação  à fl.  437  por  intermédio  de  exames  
de  DNA. De  acordo  com  o  laudo  de  fls.  508/520  o  
cadáver  estava  impregnado  de  material  terroso, tendo  
sido  observada a presença  de  lama  na caixa  torácica. 
Causa da morte:  “Politraumatismo  contuso”.  
14. Mateus  Márcio  Fernandes. Nascido  em  
25/05/1986,  Mateus  era  funcionário  da  empresa  Manserv  
Montagem  e Manutenção  S/A  e  encontrava-se  na  área  
restrita  das  barragens  da  Samarco  no  dia  05/11/2015  
(fl. 135). Sua  ossada  foi  localizada  em  um  depósito  de  
rejeitos  de  minério  no  Rio  Gualaxo  do  Norte (fls.  
2.237/2.238),  no  município  de  Mariana. Identificado  à fl.  
228. Laudo  de  necropsia às  fls.  305/306. Causa da morte:  
“Asfixia  por  afogamento”.  
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15. Antônio  Prisco  de  Souza. Nascido  em  
18/01/1941. Seu  cadáver  foi  localizado  no  Rio  Gualaxo  
do  Norte  (fls.  2.238/2.239),  Distrito  de  Camargos, no  
município  de  Mariana. Identificado  à fl.  397. Laudo  de  
necropsia  às  fls.  663/666,  tendo  observado  o  experto  a  
presença  de  material terrosos  na via  aérea. Causa da 
morte:  “Soterramento”.  
16. Vando  Maurílio  dos  Santos. Nascido  em  
04/01/1978,  Vando  era  motorista  da  Integral  Engenharia  
e  encontrava-se  na área restrita das  barragens  da 
Samarco  no  dia 05/11/2015  (fl.  136). Seu  cadáver  foi  
descoberto,  envolto  em  lama,  preso  às  ferragens  de  um  
caminhão,  próximo à ombreira  direita  da Barragem  de  
Fundão  (fls.  2.240/2.241). De  acordo  com  o  laudo  de  fls.  
661/662  o  corpo  estava  impregnado  de  lama  de  cor 
amarronzada. Causa da morte:  “Politraumatismo  por  
soterramento”. 
17. Cláudio  Fiúza  da  Silva. Nascido  em  07/07/1974,  
Cláudio  era  servente  da  Integral  Engenharia  e  
encontrava-se  na área restrita das  barragens  da Samarco  
no  dia 05/11/2015  (fls.  132  e  62/69). De  acordo  com  o  
laudo  de  fls.  270/277  havia terra  nas  cavidades  oral  e  
nasal. Causa da morte:  “Asfixia  por  soterramento”.  
18. Ailton  Martins  dos  Santos. Nascido  em  
01/08/1960,  Ailton  era  motorista  da  Integral  Engenharia  
e  encontrava-se  na área restrita das  barragens  da 
Samarco  no  dia 05/11/2015  (fls.  131  e  293-v.). Seu  corpo  
foi  encontrado  na  cabine  de  um  caminhão  na  área  de  
soterramento  da  Barragem do  Fundão. De  acordo  com  o  
laudo  de  fls.  2.591/2.594  as  vestimentas  estavam  
impregnadas  com  terra de  cor  amarronzada,  tendo  sido  
constatada  grande  quantidade  de  terra  em  cavidade  oral  
e  vias aéreas  superiores. Causa da morte:  
“Politraumatismo  por  soterramento”203. 

 

O Ministério Público Federal denunciou 22 pessoas, dentre executivos 

e engenheiros da Samarco, Vale, BHP Billiton Brasil Ltda e VOGBR Recursos 

Hídricos e Geotecnia Ltda. pelos crimes, além dos ambientais, de homicídio 

qualificado (por 19 vezes)204 e lesão corporal (por três vezes), ambos do Código 

Penal.  

 
203 Disponível na decisão do juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público Federal, nos autos 
do processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822, < http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-
samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes > Acesso em 16 de agosto de 2021. 
204 Art.  121.  §  2°, CP:  Se  o homicídio  é  cometido: I  -  mediante  paga  ou  promessa  de  
recompensa,  ou  por  outro  motivo  torpe; (...)III  -  com  emprego  de  veneno,  fogo,  explosivo,  
asfixia,  tortura  ou  outro  meio  insidioso  ou  cruel,  ou  de  que possa  resultar  perigo  comum; 
IV  -  à  traição,  de  emboscada,  ou  mediante  dissimulação  ou  outro  recurso  que  dificulte  
ou  torne impossível  a  defesa  do  ofendido; Pena  -  reclusão,  de  doze  a  trinta  anos. 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
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Segundo a exordial acusatória, bem como a decisão que recebeu a 

denúncia, a qualificadora do art. 121, § 2º III, CP é observado a partir dos laudos 

de necropsia acostados nos autos do Inquérito Policial n. 1217-

34.2016.4.01.3822 e de outros laudos que apuraram a destruição a que foram 

submetidas as localidades atingidas pela onda de rejeitos205.  

O juiz ao receber a denúncia, expõe que é intuitivo que a dinâmica 

dos fatos (rompimento de barragem com liberação de 40 milhões de metros 

cúbicos de  rejeitos) caracteriza-se,  a priori, como meio que torna impossível a 

defesa dos  ofendidos. 206 E, no que tange ao motivo torpe, o MPF trouxe  indícios 

de que a  obtenção de rápidos lucros, sem que se atentasse devidamente para 

as  condições da barragem, pode ter contribuído para o ocorrido. 

A respeito das lesões corporais, segundo a decisão interlocutória, 

ficou evidente a materialidade nos laudos acostados pela Polícia Civil, tendo 

como vítimas Marcelina Xavier Felipe (laudo às fls. 3.174/3.178), Wesley Izabel 

(laudo às fls.  3.179/3.184), Darcy Francisca Santos (laudo às fls. 3.185/3.190) e 

Priscila Monteiro Isabel Barros (fls.  3.096 e 3.144/3.172)207, e com isso foram 

denunciados pelo crime previsto no art. 129, na forma do caput, c/c  §1°,  I  e  III,  

por  três  vezes,  sendo  duas  c/c  o  §  7º, do Código  Penal: 

 
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 
outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. 
§ 1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações 
habituais, por mais de trinta dias; III - debilidade permanente 
de membro, sentido ou função;  Pena - reclusão, de um a 
cinco anos. 
§ 7o  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer 
qualquer das hipóteses dos §§ 4o208 e 6o do art. 121 deste 
Código. 

 
205 Disponível na decisão do juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público Federal, nos autos 
do processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822, < http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-
samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes > Acesso em agosto de 2021. 
206 Disponível na decisão do juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público Federal, nos autos 
do processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822, < http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-
samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes > Acesso em agosto de 2021. 
207 Disponível na decisão do juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público Federal, nos autos 
do processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822, < http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-
samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes > Acesso em  de agosto de 2021. 
208 Art. 121, § 4º, CP: No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime 
resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de 
prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge 
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) 
se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
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Ainda, os réus foram denunciados pelos crimes de inundação209 e 

desabamento ou desmoronamento210. 

Já na esfera ambiental, os crimes imputados foram: 

 
Art. 29, Lei 9605/98. Matar, perseguir, caçar, apanhar, 
utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização 
da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, 
autorização ou em desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou 
criadouro natural; 
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de 
extinção, ainda que somente no local da infração; 
III - durante a noite; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de 
provocar destruição em massa. 
 
Art. 40, Lei 9605/98. Causar dano direto ou indireto às 
Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 
do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 
independentemente de sua localização: Pena - reclusão, de 
um a cinco anos. 
§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de 
extinção no interior das Unidades de Conservação de 
Proteção Integral será considerada circunstância agravante 
para a fixação da pena.  
 
Art. 50, Lei 9605/98. Destruir ou danificar florestas nativas 
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de 
mangues, objeto de especial preservação: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
 
Art. 53, Lei 9605/98. Nos crimes previstos nesta Seção, a 
pena é aumentada de um sexto a um terço se: 
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão 
do solo ou a modificação do regime climático; 
II - o crime é cometido: 

 
209 Art. 254, CP - Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio 
de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de seis 
meses a dois anos, no caso de culpa. 
210 Art. 256, CP - Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a 
integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
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c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda 
que a ameaça ocorra somente no local da infração; 
d) em época de seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado. 
 
Art. 54, Lei 9605/98. § 2º Se o crime: 
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana; 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, 
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, 
ou que cause danos diretos à saúde da população; 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público de água de uma 
comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
 
Art. 58, Lei 9605/98. Nos crimes dolosos previstos nesta 
Seção, as penas serão aumentadas: 
I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora 
ou ao meio ambiente em geral; 
 
Art. 62, Lei 9605/98. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial; 
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, 
instalação científica ou similar protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

 

Todos os crimes ambientais imputados foram combinados com o 

disposto nos arts.  13, § 2°, alínea "a", 18, I e art. 70, do Código Penal, e com o 

art. 2° da Lei n.° 9.605/98: 

 
Art. 13, Código Penal. O resultado, de que depende a 
existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o 
resultado não teria ocorrido. 
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente 
devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir 
incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância 
(...) 
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Art. 18 - Diz-se o crime 
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o 
risco de produzi-lo 
 
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, 
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 
um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, 
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os 
crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 
consoante o disposto no artigo anterior 
 
Art. 2º, Lei n.° 9.605/98. Quem, de qualquer forma, concorre 
para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, 
bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho 
e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 
podia agir para evitá-la. 

 

Acontece que o Tribunal Regional 1ª. Região, através do julgamento 

do habeas corpus número 1029985-02.2018.4.01.0000, decidiu que os 

acusados pela tragédia de Mariana não poderão ser julgados por homicídio e 

nem por lesão corporal. Todo o trabalho realizado pelo Ministério Público 

Federal, proporcionalmente à monstruosidade ocorrida naquela cidade mineira, 

com o intuito de levar os 22 réus a Júri Popular, em razão dos crimes praticados 

caiu por lama. Em razão do julgamento do Habeas Corpus, a ação deve 

prosseguir considerando apenas os crimes ambientais, de desabamento e de 

inundação, ficando descartada a possibilidade de julgamento dos réus pelos 

crimes contra a vida e a integridade física das vítimas.  

Segundo o writ, os crimes narrados são decorrentes dos efeitos do 

rompimento da barragem do “Fundão” e que há ausência de justa causa (art.  

648,  I  –  CPP), para o tramitar da ação relacionados aos crimes contra a pessoa, 

pois não  contêm, na denúncia, indícios mínimos de prova que possam conduzir 

às  conclusões do MPF em relação  aos  pacientes. Destaca que a denúncia se 

limitou a narrar fatos relacionados ao exercício das atividades “inerentes à 

participação dos pacientes no Conselho de Administração da Samarco, sem 

descrever de forma pormenorizada e objetiva, quais os atos (condutas) 

praticados por eles, bem como a forma (o dolo, ainda que eventual) e em 
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circunstâncias que possibilitassem a adequação típica aos dispositivos penais a 

eles imputados”, traduzindo a denúncia uma imputação objetiva e genérica.211  

O TRF 1ª. Região, através do Desembargador Olindo Herculando de 

Meneses, em 24 de abril de 2019, informou que o  dever  de  garantia  nos  crimes  

omissivos  impróprios  somente  surge  com  a  identificação objetiva  e  precisa  

da  situação  de  risco  ou  perigo  efetivos  ao  bem  jurídico  protegido,  a  serem 

apontados  em  termos  de  tempo  e  circunstâncias,  com  a  indicação  do  

momento  em  que  a providência deveria ser adotada para impedir o resultado, 

no caso, o rompimento da barragem.  

Segundo o desembargador, não basta afirmar, de forma genérica, 

sem evidência de causalidade, física ou jurídica, de que os pacientes assumiram 

o risco da produção do resultado, posto que tinham o dever de agir “para evitar 

o rompimento da barragem de Fundão, uma vez que detinham obrigações de 

cuidado, proteção e vigilância”, delas tendo se omitido de forma consciente e 

voluntária para impedir os resultados212.  

Sustentou que, a figura jurídico-penal do art.  13 do Código Penal 

(relação de causalidade) se reporta a deveres de agir impostos à pessoa natural, 

enquanto na exordial acusatória do MPF apontava, indevidamente, na posição 

de garantidor, o Conselho Administrativo da Samarco, órgão que, de resto, não 

exerce a gestão nem a execução da política gerencial da empresa, que fica a  

cargo da Diretoria Operacional. No entender do desembargador, a 

responsabilidade pessoal dos pacientes, não seria a de determinar a adoção de 

medidas corretivas ou de proteção, senão de apenas propor conselhos naquilo 

que lhes parecessem necessário.213 

 
Limitando o alcance da teoria da equivalência dos 
antecedentes causais, adotada pelo Código Penal (art.  13),  
e  para  evitar,  na  busca  de  todas  as  causas  que  

 
211 Conforme writ de Habeas corpus nos autos n. 1029985-02.2018.4.01.0000 disponível em 
https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam  Acesso em de agosto de 
2021.  
212 Conforme a decisão do TRF no Habeas corpus n. 1029985-02.2018.4.01.0000, julgado pelo 
Desembargador Federal Olindo de Meneses, em 25.04.19.  Disponível em 
https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam  Acesso em agosto de 
2021. 
213 Conforme a decisão do TRF no Habeas corpus n. 1029985-02.2018.4.01.0000, julgado pelo 
Desembargador Federal Olindo de Meneses, em 25.04.19.  Disponível em 
https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam  Acesso em agosto de 
2021. 

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam
https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam
https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam
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contribuíram  para  o resultado,  o  chamado  regresso  ao  
infinito,  na  atualidade  tem-se  abandonado  uma  relação  
de causalidade  puramente  material  para  se  valorizar  
também  a  causalidade  de  natureza jurídico-normativa,  
pela  qual  não  basta  que  o  resultado  possa  ter  sido  
produzido  pelo  agente  para que  se  tenha  como  firmada  
a  sua  relação  de  causalidade,  senão,  também,  que  ele  
lhe  possa  ser imputado juridicamente. Busca-se, portanto 
(repita-se), uma causalidade jurídica mais que uma 
causalidade apenas física.   A relação de causalidade deve 
ser mais do que um mero liame físico de causa e efeito, 
constatável pela simples eliminação hipotética do fato 
antecedente214. 

 

E é bem sobre esse assunto que iremos tratar sobre a problemática 

da presente tese, demonstrando que a r. decisão prolatada pelo Desembargador 

do TJMG pode estar equivocada, até porque fica longe daquilo que se entende 

por justiça. 

 

 

2.4.2 Brumadinho 

 

No dia 25 de janeiro de 2019, precisamente às 12:28hs, a barragem 

b1 no Córrego do Feijão pertencente à mineradora Vale S/A, se rompia na cidade 

de Brumadinho. a área administrativa e o refeitório da mineradora acabou sendo 

afetada, em partes. Comunidades, bairros, estradas, áreas de cultivo e pastagem 

foram cobertas pelo rejeito de minério de ferro.  

Após o desastre de Mariana, o país ainda se recuperava da lama do 

desastre, lidando com os resíduos ambientais, discutindo responsabilidades nos 

âmbitos jurídicos e administrativos. O Rio Doce encontrava-se, ainda, em 

tratamento e a Hidrelétrica de Risoleta Neves desativada lidando com as lamas 

de rejeitos. 

Mesmo assim, o risco criado pela atividade mineradora mais uma vez 

se mostrou presente e realizado, com uma forte ajuda da força humana, que 

 
214 Conforme a decisão do TRF no Habeas corpus n. 1029985-02.2018.4.01.0000, julgado pelo 
Desembargador Federal Olindo de Meneses, em 25.04.19.  Disponível em 
https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam  Acesso em agosto de 
2021. 

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam
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mais uma vez deixou de realizar os procedimentos necessários de manutenção 

e fiscalização, outra tragédia anunciada que possivelmente poderia ser evitada. 

A tragédia ocorreu à 127km da cidade de Mariana e a barragem 

despejou 14 milhões de toneladas de lama de rejeitos por 10km de extensão215. 

 

Figura 7.  Região do Córrego do Feijão antes do rompimento da barragem216 

 

 

Figura 8.  Região do Córrego do Feijão depois do rompimento da barragem 

 
215 TV Brasil. Caminhos da Reportagem | Brumadinho e Mariana: a dor que não passa. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=G4rYCtP2pU0 Acesso em agosto 2021. 
216 Disponível em  < https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/antes-e-depois-
veja-imagens-do-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg.ghtml > Acesso em 
agosto 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=G4rYCtP2pU0
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/antes-e-depois-veja-imagens-do-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/antes-e-depois-veja-imagens-do-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg.ghtml
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Diferente de Mariana, o rompimento da barragem em Brumadinho 

ceifou muito mais vidas, apesar de envolver uma área de extensão menor do 

que os rompimentos em Mariana, demonstrando ser um desastre muito mais 

brutal, o que é ainda mais inaceitável e irresponsável após todo ocorrido em 

Mariana com o rompimento da barragem do Fundão. 

A força do rompimento da barragem criou ondas de aproximadamente 

12m em um primeiro momento do rompimento. Em apenas 25 segundos parte 

de um alojamento de uma instalação de tratamento de minério foi atingida e 

completamente destruída. Em 30 segundos, o rio de lama invade o local das 

empilhadeiras, demonstrando a rapidez como a lama de rejeitos destruiu o local 

de mineração. O Centro de Operações da Vale foi fortemente atingido, local onde 

foi constatado a maioria das mortes.217. 

 

Figura 9. Após rompimento de barragem em Brumadinho, rejeitos encobriram a 
região e atingiram rio218.  

 

 
217 Jornal O Globo. Brumadinho: novas imagens revelam detalhes da tragédia. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=68jO6QcuNrY > Acesso em agosto 2021. 
218 In < https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/antes-e-depois-veja-imagens-
do-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg.ghtml > > Acesso em agosto 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=68jO6QcuNrY
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/antes-e-depois-veja-imagens-do-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/antes-e-depois-veja-imagens-do-rompimento-de-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg.ghtml
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Depoimentos dados por funcionários do local relatam que, como no 

Córrego de Fundão, não havia sirene, não havia plano de fuga, não havia estudo 

de impacto, e, certamente, não havia fiscalização sobre o estado da barragem, 

mesmo após todo o ocorrido em Mariana.219  

Mais uma vez, as normas e legislações brasileiras não são 

respeitadas, demonstrando não só responsabilidade da mineradora, como 

também do Poder Público. O impacto ambiental mais uma vez foi devastador. 

Centenas de famílias ficaram sem moradia, perdendo tudo que tinham pelo 

simples fato de estar no caminho da lama. Minas Gerais sofria com mais um 

desastre em proporções humanitárias gigantescas.  

Na época do rompimento, a Vale era a segunda maior mineradora do 

mundo, ficando atrás apenas da empresa BHP Billiton, também envolvida no 

controle da empresa Samarco (Barragem do Fundão em Mariana). Sua 

influência no Estado de Minas Gerais é gigantesca. As pessoas em cidades 

pequenas crescem sonhando trabalhar na mineradora, para escapar de uma 

vida de pobreza. O trabalho em uma das minas da Vale é uma oportunidade, 

que é dificilmente desperdiçada pelos cidadãos locais.220 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA - fixou uma multa à empresa no valor de R$ 250 milhões 

de reais pela ruptura da barragem221. No mesmo dia o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais divulgou bloqueio de R$ 1 bilhão de reais da mineradora e depois 

aumentou para R$ 11 bilhões222. 

Foram 270 pessoas, dentre elas funcionários da Vale/SA e de 

empresas terceirizadas, moradores do município de Brumadinho e visitantes que 

perderam suas vidas.  

Em 27 de janeiro foi decretada a prisão preventiva de 5 suspeitos 

responsáveis pelo rompimento da barragem, sendo 3 funcionários da Vale/SA e 

 
219 CAETANO, Fernanda Araújo Kallás, CASTRO, Emerson Luiz de; RESENDE, Fernanda 
Marçal Pontes (Orgs.) Tragédia de Brumadinho: reflexões acerca dos impactos jurídicos 
[recurso eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi, 2019, p. 36. 
220 CAETANO, Fernanda Araújo Kallás, CASTRO, Emerson Luiz de; RESENDE, Fernanda 
Marçal Pontes (Orgs.) Tragédia de Brumadinho: reflexões acerca dos impactos jurídicos 
[recurso eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi, 2019, p. 38/39. 
221 Disponível em < http://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1879-ibama-multa-vale-em-r-
250-milhoes-por-catastrofe-em-brumadinho-mg >  Acesso em setembro de 2021.  
222 Disponível em https://www.conjur.com.br/2019-jan-27/tres-decisoes-justica-mg-bloqueia-11-
bilhoes-vale  Acesso em setembro de 2021. 

http://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1879-ibama-multa-vale-em-r-250-milhoes-por-catastrofe-em-brumadinho-mg
http://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1879-ibama-multa-vale-em-r-250-milhoes-por-catastrofe-em-brumadinho-mg
https://www.conjur.com.br/2019-jan-27/tres-decisoes-justica-mg-bloqueia-11-bilhoes-vale
https://www.conjur.com.br/2019-jan-27/tres-decisoes-justica-mg-bloqueia-11-bilhoes-vale
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2 engenheiros da empresa TüdSüd Brasil contratada pela mineradora que 

atestou a segurança da barragem. No dia 29 de janeiro, o Ministério Público de 

São Paulo e a Polícia Civil cumpriram os mandados de prisão em prenderam os 

engenheiros, porém, em 5 de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça concedeu 

habeas corpus para os presos e eles deixaram a prisão223. 

Em 12 de fevereiro de 2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

torna público documento da Vale/SA que indica que a empresa já sabia do risco 

do rompimento da barragem no Córrego do Feijão, e outras estruturas no Estado 

de Minas Gerais em 2019224.  

 

Em setembro de 2017, a Vale contratou uma empresa 
terceirizada para realizar Auditoria Técnica de Segurança de 
Barragens das Minas Ferrosos, a Tractebel. Na execução do 
contrato, a Tractebel realizou Auditorias Técnicas na 
Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, emitindo 
Declarações de Condição de Estabilidade Positivas, ou seja, 
sem risco algum. Só que para a elaboração dos relatórios 
técnicos que subsidiaram as DCEs, de agosto de 2017 a 
março 2018, a Tractebel, além de realizar inspeções de 
campo, teve acesso a dados de instrumentação e estudos 
técnicos fornecidos pela Vale, porém, desatualizados, 
(estudos de Geoconsultoria de 2016 e 2017). Em maio de 
2018, a Tractebel realizou nova inspeção de campo na Mina 
do Córrego do Feijão, com o intuito de buscar mais 
informações para a elaboração de Auditoria Técnica de 
Segurança e eventual emissão de DCE em setembro de 
2018. Só que, durante a diligência de campo, chamou a 
atenção a instalação de Drenos Horizontais Profundos 
(DHPs). Em junho de 2018, a Tractebel obteve a informação 
de que, durante a perfuração de um dos DHPs, ocorrera um 
evento de erosão interna. Diante disso foi solicitado 
informações complementares à VALE, com o objetivo de 
aprofundar as análises das reais condições de estabilidade 
da barragem do Córrego do Feijão e, com isso, para 
subsidiar a Auditoria Técnica semestral que se aproximava, 
prevista para setembro de 2018. Com essas informações a 
análise da emissão (ou não) da Declaração de Condição de 
Estabilidade pela Tractebel, seriam determinantes. Todavia, 
mais uma vez, a VALE ardilosa agiu de forma irresponsável 

 
223 Disponível em < http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/linha-
do-tempo>   Acesso em setembro de 2021. 
224 Documentos indicam que a Vale sabia das chances de rompimento da barragem de 
Brumadinho desde 2017. < https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2019/02/12/documentos-indicam-que-vale-sabia-das-chances-de-rompimento-da-
barragem-da-brumadinho-desde-2017.ghtml > Acesso em setembro 2021. 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/linha-do-tempo
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/linha-do-tempo
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/12/documentos-indicam-que-vale-sabia-das-chances-de-rompimento-da-barragem-da-brumadinho-desde-2017.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/12/documentos-indicam-que-vale-sabia-das-chances-de-rompimento-da-barragem-da-brumadinho-desde-2017.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/12/documentos-indicam-que-vale-sabia-das-chances-de-rompimento-da-barragem-da-brumadinho-desde-2017.ghtml
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não apresentando a documentação necessária e, em 
consequência, afastou a Tractebel que potencialmente 
poderia questionar a possibilidade de emissão de DCE da 
Barragem de Córrego do Feijão. Em vez de prosseguir a 
execução do contrato com a empresa, cujo prazo de 
vigência até o ano de 2020, a VALE optou por afastá-la da 
Auditoria Técnica de Segurança da Barragem, e  
(re)passando a análise, elaboração de relatório técnico e 
respectiva Declaração de Condição de Estabilidade para a 
TÜV SÜD. Em decorrência do afastamento da Tractebel, a 
TÜV SÜD foi contratada às pressas para emitir a Declaração 
de Estabilidade em setembro de 2018, no cumprimento da 
determinação legal de apresentação anual da Auditoria 
Técnica de Segurança perante a FEAM225. 

 

 
A organização SOS MATA ATLÂNTICA226 fez análise do Rio 

Paraopeba e a qualidade da água como ruim. um mês depois da tragédia a 

organização finaliza a análise conclui “recuperação e segurança hídrica da 

região são de difícil previsão”. 

De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, de 

1985 até 2017 ocorreram 9 tragédias envolvendo o rompimento no país. Ainda 

existem 3543 barragens classificadas por categoria de risco e 723 barragens 

consideradas de alto risco no Brasil de acordo com relatório de segurança da 

barragem da agência nacional das águas publicado em 2017.227  

 

 

2.4.3 Desastres iminentes 

 

Após 15 dias do rompimento da barragem de Brumadinho mais 2 

cidades são parcialmente evacuadas com o risco de novos rompimentos: Barão 

de Cocais e Itatiaiaçu. a barragem de Barão de Cocais é da Vale/SA e a de 

 
225 Disponível em <https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/denuncia-oferecida-pelo-
mpmg-contra-16-pessoas-pelos-crimes-praticados-em-brumadinho-e-recebida-pela-
justica.htm> acesso em 13 de agosto de 2021. 
226 Disponível em < https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/02/SOSMA_Expedicao-
Paraopeba_Relatorio.pdf > Acesso em setembro de 2021. 
227 UNITED NATIONS ENVIORONMENT PROGRAMME. Mine TailingsStorage: Safetyis no 
accident. Solicitado para a organização das Nações Unidas Brasil em setembro de 2019. 
Disponível em < https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/12/01/principais-desastres-
ambientais-no-brasil-e-no-mundo> Acesso em setembro de 2021 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/denuncia-oferecida-pelo-mpmg-contra-16-pessoas-pelos-crimes-praticados-em-brumadinho-e-recebida-pela-justica.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/denuncia-oferecida-pelo-mpmg-contra-16-pessoas-pelos-crimes-praticados-em-brumadinho-e-recebida-pela-justica.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/denuncia-oferecida-pelo-mpmg-contra-16-pessoas-pelos-crimes-praticados-em-brumadinho-e-recebida-pela-justica.htm
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/02/SOSMA_Expedicao-Paraopeba_Relatorio.pdf
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/02/SOSMA_Expedicao-Paraopeba_Relatorio.pdf
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/12/01/principais-desastres-ambientais-no-brasil-e-no-mundo
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/12/01/principais-desastres-ambientais-no-brasil-e-no-mundo
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Itatiaiaçu, ArcelorMittal. Dois dias depois, mais de 200 pessoas foram evacuadas 

de Macacos, na cidade de Nova Lima, por risco de rompimento da barragem 

Mina Mar Azul, também da Vale.228 

Em 17/08/2019 os moradores da cidade de mineira de Itabira 

passaram por um simulado de rompimento de barragem. a cidade abriga o mais 

importante complexo minerário da Vale/SA no Estado de Minas Gerais.229 

A cidade histórica de Congonhas berço do mestre Aleijadinho pode 

desaparecer por causa da barragem Casa de Pedra, a maior da América Latina 

e controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).  Congonhas tem hoje 

de 24 barragens, 23 são de rejeitos da mineração e uma de acúmulo de água, 

distribuídas entre as mineradoras CSN, Vale/SA e Gerdau. É justamente a da 

CSN que pode causar uma tragédia: são 76m de altura de parede de a 

contenção da barragem, com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. 

Classificada como nível 3, nível máximo de acordo com a Secretaria de Meio 

Ambiente, caso se rompa, toda a população de Congonhas será dizimada. As 

mineradoras foram multadas pela prefeitura de Congonhas em mais de R$ 2 

milhões de reais por descumprir o plano municipal de segurança de barragens. 

Representantes do movimento dos atingidos por barragens fazem um alerta 

grave: Brumadinho o risco era menor do que o risco em Congonhas230.  

A cidade de Caldas/MG é um caso a parte que merece atenção, em 

razão de uma especificidade única, em relação às demais barragens. Localizada 

no Sul de Minas Gerais, onde encontra-se a mina do Campo do Cercado, ou 

também conhecida Mina Oami Utzumi, que foi o primeiro complexo mínero-

industrial brasileiro para a produção de concentrado de urânio. Em 1965 foi 

descoberta uma jazida de urânio no Campo do Agostinho e, na década de 70, 

 
228 Disponível em https://www.snisb.gov.br/relatorio-anual-de-seguranca-de-
barragem/2019/rsb19-v0.pdf+&cd=8&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br  Acesso em maio de 2020. 
229 Em ação civil pública ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais em face da VALE. 
Disponível em < chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fmpmgbarra
gens.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F20190314-ACP-50009053-
Seguranca-de-Barragens-Patrimonio-Cultura-Fauna-MAzul-Tamand-
1.pdf&clen=1134408&chunk=true> . Acesso em maio de 2020. 
230 Disponível em < https://mab.org.br/2019/01/30/moradores-congonhas-mg-temem-
rompimento-da-barragem-casa-pedra/ > Acesso em maio de 2020. 

https://www.snisb.gov.br/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf+&cd=8&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://www.snisb.gov.br/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf+&cd=8&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://mab.org.br/2019/01/30/moradores-congonhas-mg-temem-rompimento-da-barragem-casa-pedra/
https://mab.org.br/2019/01/30/moradores-congonhas-mg-temem-rompimento-da-barragem-casa-pedra/
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no Campo de Cercado, em Caldas, que deram origem ao CIPC – Complexo 

Industrial do Planalto de Poços de Caldas231. 

 

 
Figura 10. Barragem de mina (Oami Utzumi) encerrada nos anos 90 que 
acumula rejeito de minério radioativo em Caldas/MG232  

Em 1976, a então Empresas Nucleares Brasileiras S.A. – 

NUCLEBRAS – iniciou a execução das instalações de beneficiamento físico do 

minério e tratamento químico para a produção do concentrado de urânio, com o 

intuito de produzir 500 toneladas/ano, por um período de 10 anos. A Indústrias 

Nucleares do Brasil – INB –, em 1988, foi criada para suceder a NUCLEBRAS, 

dentro de um programa do governo federal de reorganização do setor nuclear 

brasileiro, e também para cumprir o Acordo Nuclear Brasil - Alemanha. Com o 

objetivo de concentrar todo o ciclo de produção do combustível nuclear – desde 

a mineração até a montagem e entrega do elemento combustível -, a INB foi 

idealizada para impulsionar a produção da energia nuclear no país. Só que em 

1995 a INB paralisou, em caráter definitivo as atividades de lavra e 

beneficiamento físico do minério e do tratamento químico da polpa para a 

produção do concentrado de urânio, pois constatou que era economicamente 

inviável a operação da unidade233. 

 
A unidade de Caldas produziu concentrado de urânio em 
quantidade que atendeu a demanda de recargas do reator 
de Angra I e de programas de desenvolvimento tecnológico. 

 
231 FLORES, José Cruz do Carmo. Fechamento de Mina: aspectos técnicos, jurídicos e 
socioambientais. Faculdade de Geociências. Universidade de Campinas, 2006, p. 243. 
232 Disponível em < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-
radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm > acesso em agosto 
2020 
233 Disponível em < http://www.inb.gov.br/A-INB/Quem-somos/Hist%C3%B3ria> acesso em 
agosto de 2020. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm
http://www.inb.gov.br/A-INB/Quem-somos/Hist%C3%B3ria


117 
 

Além da importância das reservas minerais, foi nas 
instalações de Caldas que a indústria brasileira iniciou o 
desenvolvimento da tecnologia do ciclo do combustível 
nuclear e a produção do concentrado de urânio (yellow 
cake), sob a forma de diuranato de amônia.234 

 
 

No complexo minero-metalurgico de Caldas, não houve a 

preocupação de se elaborar um plano para o fechamento futuro da mina. 

 

 
Figura 11. Yellow cake - concentrado de urânio235  
 

Foi necessário que a INB instalasse um sistema para captação dessas 

águas contaminadas e bombeando as mesmas para uma estação de tratamento 

contínuo, promovendo assim, sua neutralização e posterior precipitação dos 

metais dissolvidos, sob a forma de uma lama, além de uma ampla rede de 

monitoramento as águas subterrâneas e superficiais dentro da área ocupada da 

mina e do complexo industrial, de modo a assegurar a qualidade das águas 

regionais236. 

Com esse sistema permanente de geração de drenagem ácida, a INB, 

mesmo tendo paralisado a lavra, o beneficiamento e o tratamento físico do 

 
234 FLORES, José Cruz do Carmo. Fechamento de Mina: aspectos técnicos, jurídicos e 
socioambientais. Faculdade de Geociências. Universidade de Campinas, 2006, p. 243. 
235 Disponível em  < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-
radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm > acesso em agosto 
2020 
236 FLORES, José Cruz do Carmo. Fechamento de Mina: aspectos técnicos, jurídicos e 
socioambientais. Faculdade de Geociências. Universidade de Campinas, 2006, p. 248. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm
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minério de urânio, mantem no local uma equipe constante de 160 funcionários, 

próprios e terceirizados, com a função de exercer a fiscalização do acesso de 

terceiros nas áreas da mina e instalações industriais, além de executar 

programas de manutenção e monitoramento da área impactada pelo projeto 

minero-metalúrgico e o controle e monitoramento das emissões de materiais 

radioativos para o ambiente, e que possam representar riscos para a saúde e 

segurança da comunidade local237. 

Em maio de 2019 foi emitida uma portaria pelo Ministério da Ciência, 

instituindo um plano de ação para relativo ao controle e regulamentação da 

barragem de rejeitos localizada em Caldas238, dando um prazo de 360 dias para 

regularização da fiscalização da barragem, o que demonstra que não é apenas 

uma preocupação futura incerta, e sim algo grave que deve ser analisado com a 

devida urgência. 

Na mesma época, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil 

pública contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear perante a vara Federal 

de Poços de Caldas, visando revisar a política de fiscalização e regulação das 

barragens, listando uma série de obrigações a serem tomadas pela Comissão 

em todas as estruturas semelhantes no país239.  

Ademais, a antiga mina a céu aberto deu lugar a um enorme lago de 

águas ácidas que se formou na cava da mina com cerca de 180 metros de 

profundidade e 1,2 mil metros de diâmetro. 

 
237 Disponível em < http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Caldas > Acesso agosto de 2020 
238 Diário Oficial da União. Portaria nº 25, DE 21 de Maio de 2019. Publicado em 23/05/2019. 
239 Disponível em <http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-deficiencia-
de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf > Acesso em agosto de 2020. 

http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Caldas
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf
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Figura 12. Barragem radioativa em Caldas, onde a INB precisa constantemente 
monitorar, haja vista que em tal local está soterrado urânio, tório e radio240 
 
 

Entre as diversas estruturas localizadas no empreendimento, 

importante destacar a barragem de rejeitos de mineração nuclear, que foi a pedra 

de torque que ensejou a ACP, abriga aproximadamente 2 milhões de metros 

cúbicos de rejeitos de urânio, tório e rádio, e que também se encontra inoperante. 

A preocupação do MPF na região de Caldas, sendo tutor do meio 

ambiente, e muito antes dos acontecimentos corridos em Mariana e Brumadinho 

foi que, mesmo com a unidade da INB encontrando-se em processo de 

descomissionamento e em fase de elaboração de Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas, desde 2011, nada tinha feito n sentido de adotar 

providências concretas visando à recuperação do meio ambiente.  

 

Esse contexto é relevante, pois, nos autos de mencionada 
ACP, verificou-se que a INB, após mais de duas décadas do 
encerramento das atividades na UTM-Caldas, 
não havia adotado medidas concretas de recuperação 
ambiental, nem dado início ao  
descomissionamento da unidade de tratamento. Apesar 
disso, a CNEN, que detinha (e detém) o controle acionário 
da INB, além de se tratar de órgão controlador e fiscalizador, 

 
240 In < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-
mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm > acesso em agosto 2020 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-mg-custara-us-500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm
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não atuou, como de fato não tem atuado de forma a compelir 
a INB a adotar as medidas que lhe competem.241 

 

A ausência de fiscalização e monitoramento por parte da CNEN 

(Comissão Nacional de Energia Nuclear) fez com que a situação da unidade da 

INB em Caldas tornar-se grave e perpétua, diante da criação de riscos 

ambientais e radiológicos graves, ocasionados tanto pela falta de efetivo 

descomissionamento, quanto pela falta de adequada manutenção de diversas 

estruturas do complexo, em especial da barragem de rejeitos.  

Mesmo com a entrada em vigor da Lei de Segurança de Barragens, 

desde 2010, não se dispõe, até hoje, de recursos humanos e estruturas 

suficientes, nem mesmo de ato normativo atualizado, para lidar com as suas 

obrigações concernentes à barragem de rejeitos radioativos. 

Essa desídia na realização de fiscalização e de adoção de medidas 

concretas é fruto, dentre outros fatores, do conflito de interesses existente entre 

o ente fiscalizador e o fiscalizado, uma vez que a INB tem como principal 

acionista a Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN, que possui 99,9968% 

das ações da empresa.  Ou seja, praticamente todas as ações da INB pertencem 

à CNEN, o que pode explicar, mas não justificar a frágil fiscalização levada a 

cabo pela autarquia. 

O fato é que se a CNEN tivesse o real interesse em resolver as 

pendências relativas à atuação da INB, já teria interposto as ações judiciais, o 

que nunca foi feito no que se refere à situação da UTM Caldas. 

Diga-se de passagem, que até pouco tempo atrás, a UTM-Caldas nem 

sequer possuía Plano de Ações de Emergência das barragens. Somente após o 

deferimento de liminar no âmbito de Ação Civil Pública proposta pelo Estado de 

Minas Gerais e pela FEAM (atualmente em trâmite nesta Subseção Judiciária de 

Poços de Caldas, sob o nº 387-51.2019.4.01.3826), é que a INB foi instada a 

elaborar e apresentar o Plano de Ações de Emergência.242 

 
241 Ministério Público Federal. - Ação Civil Pública Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência 
Inaudita Altera Pars. Contra União e Comissão Nacional de Energia Nuclear. Peticionado em 
29/05/2019. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-
deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf >Acesso em agosto de 2020. 
242 Ministério Público Federal. - Ação Civil Pública Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência 
Inaudita Altera Pars. Contra União e Comissão Nacional de Energia Nuclear. Peticionado em 
29/05/2019. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-
deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf >Acesso em agosto de 2020 

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2905_lfm_nf_-deficiencia-de-fiscalizacao-e-de-regulamentacao-cnen.pdf
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Não é ocioso rememorar as catástrofes ocorridas em Mariana e 

Brumadinho, em 2015 e 2019, respetivamente, nem mesmo outros eventos de 

desabamentos de barragens ocorridos no brasil nos últimos 20 anos: 

 
a) 2001 – São Sebastião de Águas Claras (Macacos), distrito 
de Nova Lima/MG - Mineradora Rio Verde (Vale) – cinco 
pessoas mortas, além de danos socio-ambientais intensos 
provocados pelo deslizamento da lama e resíduos de 
mineração; 
b) 2003 – Cataguases/MG – Indústria Cataguases de Papel 
Ltda. - derramamento de 1,4 bilhão de litros de lixívia, sobra 
industrial da produção de celulose, que atingiram o córrego 
Cágado e o rio Pomba. Além de deixar cerca de 600 mil 
pessoas sem o fornecimento de água, nos estados de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, a fauna e flora sofreram grande 
devastação; 
c) 2007 – Miraí/MG e Muriaé/MG – Mineradora Rio Pomba 
Cataguases – o rompimento da barragem de rejeitos 
derramou mais de dois milhões de litros 
de lama de bauxita. Quatro mil pessoas foram desalojadas   
mil e duzentas casas atingidas; 
d) 2009 – Treviso/SC – Mineradora Rio Deserto – 
rompimento da barragem de finos de carvão da mina Cruz 
de Malta atingiu o rio Mãe Luzia, afetando seu bioma; 
e) 2014 – Lauro Müller/SC – Carbonífera Catarinense – 
rompimento da barragem Boa Vista da mina 3G. Os rejeitos 
de beneficiamento de carvão alcançaram o rio Tubarão, 
afetando gravemente seu bioma;  
f) 2014 – Itabirito/MG – Mineradora Herculano – rompimento 
da barragem B1 da mina Retiro do Sapecado. Três operários 
morreram soterrados 

 
Poder-se-ia até listar cada um desses ocorridos nos último 20 anos 

sobre o desmoronamento de barragens no Brasil, mas acreditamos que de fato, 

tal empreitada perderia o cerne objeto deste singelo trabalho. 

Não se trata de um jogo mortal de desumano em mensurar qual 

desastre foi mais grave que o outro. Todos têm sua particularidade e tristeza que 

só quem passou por estas tragédias é que pode contar como é difícil ficar à 

mercê do perigo, acreditando que o Governo do seu Estado, e país, está 

tomando todas as medidas possíveis para proteger a população. 

O fato é que o caso de Caldas tem sua especificidade: são rejeitos 

radioativos. Ora, se com rejeitos de minério foi tão grave que, segundo 
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especialista, a natureza vai precisar de alguns anos para restabelecer o status 

quo ante, imagina com urânio. Quão grave será esta tragédia? 

Como se chegou nesta situação em que há um receio com relação às 

barragens? Afinal, como elas são construídas e o quão seguras são? Para estas 

e outras indagações, inicia-se, agora, um estudo sobre a vulnerabilidade e a 

gestão de riscos das barragens. 
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CAPÍTULO 3 – O DIREITO DOS DESASTRES 

 

 

Este trabalho iniciou com uma breve análise da Revolução Industrial, 

tendo como base a obra de Eric J. Hobsbawm (A era das Revoluções, 1789 – 

1848). Este mesmo autor, em livro Era dos Extremos: o breve século XX, 

1914–1991, publicado em 1994 discorre sobre o século XX, mais 

precisamente, do início da Primeira Guerra Mundial em 1914 até a queda da 

União Soviética, no ano de 1991. Sim, atualmente a humanidade passa por 

um período marcado pelos extremos, também, ambientais: os desastres. 

 
E é exatamente neste cenário que se origina o Direito dos 
Desastres, tratando-se este também de um Direito 
extremo, fundado sob a ideai central de que a gravidade 
destes eventos exige uma regulação sensível ao risco e a 
incerteza.243 

 

A nova ramificação do Direito Ambiental, dos Desastres, destaca-se 

em razão da crise ambiental que a humanidade passa, enfrentando graves 

acidentes industriais, radioativos, inovações tecnológicas que chegam cada vez 

mais rápida aos consumidores, e ao mesmo tempo, são descartadas para os 

novos produtos (obsolescência programada), que a natureza acaba sentido seus 

efeitos. 

Ensina o professor Délton Winter de Carvalho que o Direito é um dos 

sistemas que tem por ambição fornecer capacidade para decisão em cenários 

extremos, fornecendo estabilidade e segurança jurídica ao caos instituídos pelos 

desastres. De outro lado, o jurídico deve realizar tal tarefa de forma 

suficientemente dinâmica, face a celeridade e urgência impostas por tais 

eventos.244 

O entendimento clássico jurídico, baseado em conceitos 

determinados, não é mais suficiente para lidar com a complexidade que envolve 

 
243 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 21. 
244 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 22. 
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o direito dos desastres, o que faz com que a discussão seja levada a um olhar 

mais profundo, mais multidisciplinar.  

 
É certo que o Direito é o discurso que legitima o papel do 
Estado, entretanto, no atual contexto de risco, tanto o Direito 
quanto o Estado necessitam de modificações teóricas e 
funcionais para lidar com a problemática ambiental que 
envolve desastres245.  

 

Não é apenas no Brasil que a regulação sobre desastres se mostra 

ineficiente. Como se verá no último capítulo deste trabalho, ainda que nos 

Estados Unidos, na Europa e Japão já se tenha base concreta de gerenciamento 

de riscos de desastres, em razão dos eventos sofridos no século passado, a 

estruturação como um novo ramo emergente, ainda é recente. Em vista deste 

fato, uma comunidade crescente de pesquisadores, cientistas e juristas, 

reconhecendo essa carência, começou a formular soluções sobre a 

problemática, chegando à designação de Direito dos Desastres. 

Os desastres mostram-se, para além de infortúnios aleatórios, como 

verdadeiras e severas decorrências de injustiças socioambientais, acumuladas 

pela omissão e pelo descuido. O presente trabalho, inclusive, um estudo 

aprofundado sobre a questão dos crimes omissivos que em muito se opera do 

direito ambiental. 

Mesmo desastres denominados como naturais tem em sua origem, 

frequentemente, vulnerabilidades físicas e sociais. É exatamente por esta razão 

que o Direito detém legitimidade, cada vez maior, para regular as relações 

sociais existentes antes, durante e após a catástrofe, exercendo, assim, a função 

de reduzir vulnerabilidades e de promover condições resiliência.246 

Ao contrário da legislação europeia, norte americana e japonesa, que 

possuem, como se verá, de um sistema regulatório claro e eficaz, o direito 

brasileiro, recentemente, formou um marco regulatório para tratamento dos 

desastres, a saber, Lei 12.340/10, que dispõe sobre as transferências de 

 
245 LEITE, José Rubens Morato; CAVEDON, Fernanda Salles. A justiça ambiental como 
paradigma para o direito das catástrofes: por uma abordagem ética e ambiental da gestão dos 
riscos de catástrofes ecológicas. In FARBER, Daniel A.; CARVALHO, Délton Winter de (orgs). 
Estudos Aprofundados em Direito dos Desastres: interfaces comparadas. Curitiba: editora 
Prismas, 2017, p. 416. 
246 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 23. 
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recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de 

desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e 

sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; o 

Decreto 7.257/10, que regulamenta a Lei nº 12.340 de 2010, para dispor sobre 

as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, 

restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por 

desastre e sobre a prestação de contas e fiscalização dos recursos transferidos 

(tal Decreto teve sua Redação alterada pelo Decreto nº 10.593, de 2020); e Lei 

12.608/12, que Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC e autoriza a criação 

de sistema de informações e monitoramento de desastres. 

Mais precisamente, em Minas Gerais, em razão dos eventos 

catastróficos envolvendo as minerações que lá se situam, desde o início dos 

anos 2000, foi promulgada legislação especificamente voltada para segurança 

de barragens de mineração, principalmente por causa das rupturas de estruturas 

da Mineração Rio Verde, em Macacos (município de Nova Lima/MG em 2001) e 

da Florestal Cataguases (município de Cataguases/MG em 2003) que 

desencadearam debates que culminaram na implantação do Programa de 

Gestão de Barragens do Estado de Minas Gerais.247 O Programa de Gestão de 

Barragens é uma iniciativa pioneira de Minas Gerais e é reconhecida 

internacionalmente por sua efetividade. 

O Programa foi iniciado com a publicação da Deliberação Normativa 

COPAM n.º 62/2002, que que dispõe sobre critérios de classificação de 

barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório de água em 

empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas Gerais. Tal 

Deliberação evoluiu com as Deliberações Normativas COPAM n.º 87/2005, que 

dispõe sobre critérios de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de 

resíduos e de reservatório de água em empreendimentos industriais e de 

mineração no Estado de Minas Gerais. Posteriormente, as Deliberações 

 
247 Disponível em http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/741-governo-de-minas-adota-
medidas-preventivas-para-aumentar-seguranca-nas-barragens-em-cataguases Acesso em 
maio de 2020. 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/741-governo-de-minas-adota-medidas-preventivas-para-aumentar-seguranca-nas-barragens-em-cataguases
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/741-governo-de-minas-adota-medidas-preventivas-para-aumentar-seguranca-nas-barragens-em-cataguases
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Normativas COPAM n. 124/2008, juntamente como com a Resolução Conjunta 

SEMAD/FEAM n.º 2.372/2016, estabeleceu diretrizes para realização da 

Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragens de rejeito com 

alteamento para montante e para a emissão da correspondente, que também 

regulamentou o Decreto Estadual de Minas Gerais n.º 46.993/2016, que que 

institui a Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragem. 

Cumpre destacar que a legislação acerca dos desastres no Brasil 

tinha uma aptidão eminentemente de resposta aos eventos catastróficos, sendo 

que apenas após a promulgação da Lei 12.608/12, que institui a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil, houve a institucionalização da prioridade das ações 

governamentais de prevenção, como diretriz desta política. Desta forma, um 

novo modelo se instituiu no direito brasileiro, alinhando-se às concepções mais 

atuais no tratamento jurídico dos desastres ambientais, segundo as quais deve 

haver sempre uma prioridade à antecipação.248 

Se faz necessário o presente capítulo para demonstrar que este novo 

ramo do Direito Ambiental, o dos Desastres, mercê maior atenção da 

comunidade jurídica, até porque eventos como os narrados no capítulo anterior 

tornar-se-ão cada vez mais frequentes e o direito (principalmente o penal) não 

pode ficar inerte perante às catástrofes ocorridas, ainda mais se a causa for 

antropomórfica. 

 

 

3.1 Conceito de desastre e sua aplicação na sociedade de risco 

 

Desastre retratam vulnerabilidades, por isso, seu impacto e 

magnitude não são determinados apenas por seu tipo de evento – climatológico, 

industrial ou híbrido -, mas pela situação e grau de vulnerabilidade da localidade 

sobre a qual ele impacta249. 

De fato, os desastres sempre ocorreram em todas as épocas da 

experiência humana, entretanto, o senso comum dá uma ideia de que nos dias 

 
248 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 24. 
249 CARVALHO, Délton Winter de. DAMASCENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos 
Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 17. 
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atuais, esses eventos têm se intensificado, tanto na sua recorrência quanto na 

sua forma, cada vez mais devastadores. De mais a mais, destaca-se que as 

providências, em quase totalidade dos casos na história, costumam ser tomadas 

somente após a ocorrência e a concretização do desastre e a contabilização dos 

danos.  

Apesar de variarem de acordo com elementos como a 

vulnerabilidade, a resiliência e a gestão de riscos, os exemplos de desastres são 

muitos em todo o mundo e, o que todos têm em comum, é destruição, perda e, 

em se tratando de desastres ambientais, a irreversibilidade.  

Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais e/ou 

provocados pelo homem, sobre um cenário vulnerável, causando grave 

perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade. Envolve 

extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que 

excedem a capacidade da sociedade de lidar com o problema usando meios 

próprios.250 

Para fins do disposto do Decreto nº 10.593/2020, considera-se 

desastre, em seu art. 2º, VII, o resultado de evento adverso decorrente de ação 

natural ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos humanos, 

materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais. 

Hodiernamente a noção de desastres na legislação brasileira é 

semelhante do resto do mundo, onde são considerados como eventos gerados 

por fatores naturais, antropogênicos ou ambos, que causam, em maior ou em 

menor grau a destruição da fauna, da flora, da paisagem e dos bens materiais e 

imateriais.  

No Brasil, a preocupação maior é com os desastres tidos como 

“naturais”, ou que, ao menos, advém de causas naturais, como as chuvas 

intensas e as cheias de rios e mares. Essa concepção dominante de desastre, 

como fenômeno naturalístico, tende a vinculá-los a eventos naturais 

desencadeadores de danos humanos, patrimoniais e extrapatrimoniais e 

reforçando a distinção cartesiana entre homem e natureza, concebendo 

 
250 United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNISDR. Terminology on Disaster Risk 
Reduction, 2009, p. 09. Disponível em: 
<http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf> . Acesso em junho de 2020. 

http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf
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desastres como eventos naturais, não habituais e de previsibilidade e 

intensidade irresistíveis251.  

 

 

3.2 Modalidades dos desastres 

 

A ocorrência de desastres naturais intriga populações há séculos, já 

que é histórico o fato de que providências costumam ser tomadas somente após 

a ocorrência dos danos. Os exemplos são muitos em todo mundo todo. Apesar 

de variarem de acordo com elemento, como a vulnerabilidade, a resiliência, 

cultura e percepção dos riscos, todos possuem em comum a destruição, a perda 

e, muitas vezes, a irreversibilidade.  

Sobre a terminologia Desastre ela se apresenta como um gênero de 

várias espécies, sendo os principais desastres naturais, ambientais 

antropomórficos, que englobam os desastres tecnológicos e os desastres 

híbridos, que se originam da combinação de uma ação humana com algum 

fenômeno natural.  

Em cada desastre ocorrido o meio ambiente e o equilíbrio da vida são 

seriamente atingidos. Algumas mais antigas têm consequências sofridas ainda 

hoje, verbi gratia a síndrome do envenenamento por Mercúrio, na Baía de 

Minamata, Japão, década de 50; Bophal em 1984; a contaminação radioativa de 

Chernobyl em 1986; o Césio em Goiânia no Brasil em 1987; as marés negras do 

Érica, na França em 1999; e o naufrágio do navio Prestige, na Espanha em 2002. 

Mais recentemente pode-se mencionar a cheias que atingiram o Vale 

do Itajaí em Santa Catarina em 2008; o vazamento de petróleo no Golfo do 

México, em 2010; o acidente em Fukushima em março de 2011; o vazamento de 

petróleo na Bacia de Campos em 2011; o desastre ocorrido na região serrana 

do Estado do Rio de Janeiro, em 2011; o desastre da barragem de Mariana em 

2015 e Brumadinho em 2019, em Minas Gerais.  

A configuração do evento como sendo puramente natural também 

serve de base para apontar eventuais responsabilidades, isso porque a natureza 

 
251 CARVALHO, Délton Winter de. DAMASCENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos 
Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 25. 
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pode sim, dar causa um desastre, mas, o alcance dos danos poderá ser 

exacerbado por falhas humanas.  

A exemplo o posicionamento tomado pela Suprema Corte de 

Nebraska no julgamento Fairbury Brick, Co. versus Chicago que, mesmo datado 

de 1943, referente a construções em áreas passíveis de alagamento, se fez 

atual. No julgado foi aludido que o simples fato de uma enchente ser o evento 

extraordinário não é suficiente para absolver o réu na sua responsabilidade.252  

Segundo a definição de desastres pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais na Natureza, ocorrem diversos tipos de fenômenos que 

fazem parte da própria dinâmica natural da Terra, mas se ocorrerem, ou se 

deslocarem sobre um sistema social, tem-se uma situação potencial de danos a 

pessoas e bens. Se o impacto produzir danos e prejuízos extensivos e ou de 

difícil superação pelas comunidades afetadas, serão, então, considerados como 

uma catástrofe.253 A secretaria nacional de Defesa Civil definiu desastre como 

uma forma um pouco menos antropomórfica, e mais sistêmica, onde o desastre 

é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 

o ecossistema vulnerável, causando danos humanos e materiais e ou ambientais 

e consequentes prejuízos econômicos e sociais.254 O Plano Nacional de Defesa 

Civil determina que a intensidade de um desastre depende da integração entre 

a magnitude do evento adverso, e a vulnerabilidade do sistema, além da 

quantificação dos danos e prejuízos em quatro níveis.255 Assim, de forma bem 

detalhada, o Sistema Nacional de Defesa Civil codifica e classifica os desastres 

como naturais humanos e mistos subdividindo-os de acordo com a origem dos 

eventos e a causa256: 

 

 
252 ONÓFRIO, Valquiria de Morais. Limites e possibilidade da Imputabilidade Penal em caso 
de Desastres Ambientais: análise de casos à luz do Direito dos Desastres. São Paulo: 
Editora Dialética, 2021, p. 37. 
253 MARCELINO, Emerson Vieira. Desastres naturais e geotecnologias conceitos básicos: 
INPE. São José dos Campos, 2008, p. 23. 
254 CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. Glossário de Defesa Civil estudos de riscos e 
medicina de desastres. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. 
Brasília. 5ª edição. 2004. 
255 BRASIL. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Ministério da Integração Nacional. Manual de 
Decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. Brasília. V. 1, 2007 
p. 10 
256 Tabela elabora por DAMACENA, Fernanda Dalla Libera in A formação sistêmica de um 
Direito dos Desastres. Disponível em < 
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937> Acesso em outubro de 2021. 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937
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TIPO NATUREZA ORIGEM OU CAUSA 

 
 
 
 
 
 
NATURAIS 

Siderais 
 
 
Geodinâmica 
terrestre externa 
 
 
 
 
Geodinâmica 
terrestre interna 
 

Impacto de um meteorito sobre o planeta terra 
 
Causa eólica; relacionadas com temperaturas 
externas; relacionados com o incremento das 
precipitações hídricas com as inundações; 
relacionados com a intensa redução das 
precipitações hídricas. 
 
Relacionados com a sismologia; vulcanologia; 
geomorfologia; intemperismo, erosão e 
acomodação do solo; desequilíbrio da 
biocenose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMANOS 

Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
 
 
Biológica 

Siderais de natureza tecnológica; relacionados 
com os meios de transportes sem menção de 
risco químico ou radioativo; relacionados 
coma construção civil; incêndios; produtos 
perigosos; concentração demográfica e com 
risco de colapso ou exaurimento de energia e 
de outros recursos e/ou sistemas essenciais. 
 
Relacionados com ecossistemas urbanos e 
rurais; convulsões sociais; conflitos bélicos. 
 
Relacionados com doenças transmitidas por 
vetores biológicos; por água e/ou alimentos; 
por inalação; por sangue e por outras 
secreções orgânicas contaminadas; por outros 
ou maios de um mecanismo de transmissão. 

 
 
MISTO 

Geodinâmica 
terrestre externa 
 
Geodinâmica 
terrestre interna 
 

Relacionados com a ionosfera; atmosfera 
 
 
Relacionados com a sismicidade induzida; 
com a geomorfologia, intemperismo e a 
erosão. 

 

 

3.3 Resiliência no desastre e os fatores de ampliação de riscos 

 

Resiliência é um conceito intimamente relacionado a vulnerabilidade, 

que é importante instrumento de gestão pós-recuperação de um desastre. Muitos 

autores as consideram sinônimos, pois a linha divisória dos conceitos que as 

dividem é tênue. Uns consideram a falta de resiliência um dos fatores de 

aumento da vulnerabilidade, e outros, apesar de não negarem a conexão dos 

termos, elencam algumas diferenças entre elas. Dê toda sorte rara é a 
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abordagem teórica da vulnerabilidade que não mencione resiliência e vice-

versa.257 

Entende-se que resiliência, diferente da vulnerabilidade, assume 

importante papel após o fato, e está relacionada a reconstrução da comunidade 

destruída, o que demanda extraordinários recursos humanos e materiais. Logo 

tão fundamental quanto prevenir é garantir que uma localidade se recomponha. 

Por esta razão pode-se dizer que a maior ou menor capacidade de 

reestruturação e de volta ao estado quo ante denomina-se resiliência.258 

O conceito de resiliência vem sendo aplicado em vários cantos de 

estudo, hoje, merecendo destaque os da gestão de desastre e da sociologia. Os 

resultados da Conferência Mundial sobre redução de desastres ocorridos em 

2005, confirmam o quanto o conceito conquistou espaço em termos teóricos 

práticos e em uma ampla gama de discursos acerca da redução dos riscos dos 

desastres.259 

A resiliência é o outro lado da vulnerabilidade, tratando-se da 

capacidade adaptativa de absorver as tensões e os desastres evitar 

consequências inaceitáveis. Resiliência estaria assim relacionadas ramificações 

de tensões e perigos. Contudo, há quem defende a divisão da vulnerabilidade 

em aspectos, cujo principal deles, a resiliência, que estaria relacionada à 

capacidade de um sistema de resistir ao impacto e recuperar-se dele.260 

A diminuição da vulnerabilidade e o aprimoramento da resiliência têm, 

como um dos seus principais desafios, a dificuldade de integração dos diversos 

tipos de informações e conhecimentos, experiências e o desenvolvimento de 

projetos colaborativos envolvendo cientistas, juristas e políticos que possuem 

visões e operam por meio de forma diferentes. Profissionais e estudiosos da área 

dos Desastres têm centrado na advertência na prevenção, na busca de modelos 

de recuperação e socorro avançados tecnologicamente, o que está ligado a 

 
257 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera in A formação sistêmica de um Direito dos Desastres. 
Disponível em < http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937> Acesso em 
outubro de 2021. 
258 FELTES, Thiago Marques. O Nascimento do Direito dos Desastres no Brasil. Revista 
Acadêmica Licencia&acturas. v. 04, n.1 , p. 108-123, jan/jul 2016. 
259 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera in A formação sistêmica de um Direito dos Desastres. 
Disponível em < http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937> Acesso em 
outubro de 2021. 
260 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera in A formação sistêmica de um Direito dos Desastres. 
Disponível em < http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937> Acesso em 
outubro de 2021. 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937
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divulgação eficaz das informações sobre os riscos e perigos e as respostas que 

pelo menos possam salvar vidas.261  

Agir diante da potencialidade de um desastre é uma das maneiras de 

se evitar irreversibilidade. 

 

 

3.4 Ferramentas do direito como forma de mitigar os desastres 

 

Como se sabe, a gestão do risco deve permear todas as fases 

estratégicas de um desastre. O problema central enfrentado por políticas de 

prevenção ambiental e pelo setor econômico, consiste no fato de que o custo de 

uma determinada medida preventiva deve ser menor do que os custos pós fato, 

ou seja, de remediação. Caso não seja mais vantajoso economicamente a 

prevenção, em comparação com outros custos de remediação mesmo com 

expectativa sancionadoras, haverá um estímulo a condutas de risco.262 

Seja em uma dimensão preventiva ou punitiva, o direito deve estimular 

e resolver esta equação preventiva, não apenas pela imposição de 

internalização de custos, mas por instrumentos de dissuasão, poder de polícia e 

de criminalização mais eficaz em matéria ambiental. A regulação deve, ainda, 

minimizar as falhas existentes na subvaloração mercadológica econômica dos 

serviços ecossistêmicos, tornando justo e racional o uso e o proveito dos 

recursos naturais.263 

Outro desafio consiste nas características dos próprios riscos 

catastróficos, estes se trata em muitos casos de riscos de baixa probabilidade, 

porém, com grandes perdas. A inserção da incerteza nos contextos de decisão 

dificulta a imposição de medidas preventivas adequadas, pois não há como 

gerenciar riscos adequadamente se não se consegue medi-los de maneira 

correta. Mesmo o seu desconhecimento deve ser ponderado, construindo tais 

 
261 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera in A formação sistêmica de um Direito dos Desastres. 
Disponível em < http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937> Acesso em 
outubro de 2021. 
262 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 53. 
263 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 54. 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3937
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descrições sustentada sobre padrões e programas de decisão principiológico 

como a prevenção e a precaução.264 

 

3.4.1 Prevenção 

 

 

Diante da constatação de que os desastres podem e devem ser 

minimizados adotando-se a abordagem das vulnerabilidades sociais e da 

perspectiva de risco, elege-se a noção de redução, pois as ações de eliminar e 

erradicar desastres não definiriam, até o momento, objetos atingíveis. A redução 

dos Desastres abrange os seguintes aspectos: prevenção de desastres, 

preparação para emergências e respostas aos desastres e reconstrução. 

Com a promulgação da Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (Lei 12.608/12) esta menciona o protagonismo da função preventiva na 

gestão dos desastres, sendo diretrizes da referida política nacional a prioridade 

e as ações preventivas relacionadas a minimização dos Desastres. 

O Direito Ambiental é uma matéria essencialmente preventiva. Ainda 

que se consiga reparar um ambiente já degradado, ele não voltará ao status quo 

ante, ou seja, uma vez poluído, desmatado ou agredido, o meio ambiente 

dificilmente se regenera por completo, voltando a ser como antes.  

Neste sentido, não há como não mencionar o Princípio da Precaução 

estabelecido na Declaração do Rio de Janeiro de 1992, que trouxe uma 

conceituação do referido princípio, de modo a proteger o meio ambiente, ao 

afirmar que quando houvesse ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 

ausência de absoluta certeza científica não deveria ser utilizada como razão para 

postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a 

degradação ambiental: 

 

Princípio 15: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o 
princípio da precaução deverá ser amplamente observado 
pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência 
de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 

 
264 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 54. 
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para o adiamento de medidas economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental”.265  

 

De origem alemã, o Vorsorgeprinzip concretizava a ideia de que a 

sociedade poderia evitar danos ambientais a partir de planejamentos mais 

cuidadosos na instalação e na difusão de atividades que fossem potencialmente 

causadoras de degradação ambiental266. Ressalta-se que muitos autores se 

referem ao princípio da prevenção, porém outros já preferem utilizar o da 

precaução, e há ainda quem utilize as duas nomenclaturas e não faz qualquer 

distinção entre elas. Ocorre que essa distinção se faz necessária, uma vez que 

os dois conceitos, ainda que inevitavelmente conexos e considerados pontos de 

destaque da política ambiental, têm significados distintos.  

 

Há diferenças inclusive etimológicas entre essas duas 
expressões, aludindo que a palavra prevenção é substantivo 
do verbo prevenir (do latim prae = antes e venir = vir, 
chegar), e significa, assim, ato ou efeito de antecipar-se, 
chegar antes, induzindo uma conotação de generalidade, 
simples antecipação no tempo, mas com intuito conhecido. 
Já o substantivo precaução vem do verbo precaver (do latim 
prae = antes e cavere = tomar cuidado) e sugere cuidados 
antecipados com o desconhecido, cautela para que uma 
atitude ou ação não venha a concretizar-se ou a resultar em 
efeitos indesejáveis. O princípio da prevenção seria gênero 
e englobaria a precaução.267 

 
O princípio indica uma atuação racional com os bens ambientais, um 

desempenho mais zeloso objetivando a proteção dos recursos naturais. Os 

princípios da prevenção e precaução são as principais ferramentas a serem 

aplicadas e discutidas no debate entre as questões ambientais e o 

desenvolvimento econômico/tecnológico, principalmente quando se trata de 

mineração.  

A esse respeito alguns elementos importantes devem ser apontados. 

Deve-se avaliar qual tipo de risco ou de perigo em questão, especialmente sua 

 
265 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio92). Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf . Acesso em outubro de 2021. 
266 MACHADO, Paulo Afonso Leme, Direito Ambiental Brasileiro. 24ed. São Paulo: Malheiros  
2016, p. 49. 
267 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, 
jurisprudência, glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 822. 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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eventual gravidade ou irreversibilidade; também há de ser examinado o custo 

decorrente da aplicação e, a despeito da responsabilidade ambiental ser comum 

a todos os países, ela certamente é diferenciada tendo em conta o custo 

excessivo a partir da realidade econômica de cada país. 

Não se trata da precaução que tudo impede e que em tudo vê 

catástrofes ou males, mas aquela que visa a durabilidade da sadia qualidade de 

vida das gerações futuras e a continuidade da natureza existente no planeta.268 

É mister afastar a ideia de proteção ambiental, com seus instrumentos 

de precaução e de prevenção, engessa o desenvolvimento humano tecnológico 

e infra estrutural, uma vez que, ainda que essencial à eficácia da proteção ao 

meio ambiente, a aplicação do princípio da precaução não se esquiva das 

considerações de ordem econômica, sendo farta a discussão teórica sobre a 

necessidade de contenção de excessos, levando-se em conta que a prevalência 

será sempre da proteção da vida como elemento integrante ao meio ambiente 

saudável.  

Os princípios supra mencionados visam à durabilidade da sadia 

qualidade de vida e da continuidade da natureza que existe no planeta, 

entretanto, entende-se que em se tratando de desastres, a utilização do princípio 

da precaução pode ser mais adequada, vez que é mais ampla no sentido de que 

não há necessidade da comprovação científica do risco de dano, o que, como já 

abordado, torna a discussão menos efetiva já que é praticamente impossível 

obter-se essa comprovação, tornando inútil sua busca e desarrazoada sua 

escusa para não adotar medidas pre cautórias.269  

Na realidade, pode-se dizer que o princípio da precaução emerge do 

disposto no artigo 225 do Texto Constitucional, impondo, portanto, aos 

operadores do Direito a busca de respostas à imposição de uma segurança 

reforçada e a regulamentação de dúvidas oriundas da ciência, para então 

garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tanto para a 

presente quanto para as futuras gerações. 

 
 

 
268 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 24 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2016, p. 63. 
269 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
53. 
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3.4.2 Resposta 

 

A resposta dentro do campo dos desastres nada mais é do que uma 

moldura enviada de um conjunto de estratégias que englobam o ciclo de 

gerenciamento dos riscos: a mitigação, a emergência, a compensação, e a 

reconstrução, formando consequentemente um ciclo dos desastres.270 

O ciclo dos Desastres serve de importante instrumento para 

prevenção planejamento e respostas dos desastres ocorridos, dando diretrizes 

a um evento desta natureza, seja em antecipação para planejar sua prevenção, 

seja para mitigar, ou após a sua ocorrência, para conceber respostas de 

emergência, buscar responsabilizações e compensações e, finalmente, planejar 

reconstrução para evitar novas catástrofes.271 

A legislação brasileira somente promoveu respostas em casos de 

desastre com o Decreto 7.257/10, a Lei 12.340/10 e a Lei 12.608/12, que institui 

a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que possui em seu cerne a 

prevenção, ou seja, “a prioridade das ações preventivas relacionadas a 

minimização de desastres constitui uma diretriz, enquanto a redução dos riscos 

de desastres, é um dos objetivos dessa política nacional.”272 

 

Após uma tradição centrada em atuações meramente 
corretivas, a legislação passa a enfatizar a centralidade da 
prevenção e, consequentemente, a necessária gestão dos 
riscos em todas as fases do ciclo dos desastres. A gestão 
dos riscos ganha relevância, quer no desenvolvimento das 
estratégias de prevenção, ou mesmo nas de respostas aos 
desastres, mitigando o desastre em questão ou mesmo 
prevenindo suas ocorrências. Se depreende de uma leitura 
presente da presente legislação (Lei 12.608/12), ter esta por 
diretrizes estruturante abordagem sistêmica das ações de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 
Adota, portanto, a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil uma base circular e sistêmica de gerenciamento dos 
riscos de desastres, unindo as estratégias preventivas, 
mitigatórias de resposta de compensação de recuperação 

 
270 FARBER, Daniel et al. Disaster, law and policy. Frederick, MD: Aspen Publishers, 2010. In 
DAMASCENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais e no direito 
comparado norte-americano e europeu. RIL Brasília a. 52 n. 208 out./dez. 2015 
271 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 46. 
272 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 48 
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sobre a lógica da circularidade da gestão dos riscos 
catastróficos. Assim, antecipação e resposta encontram-se 
unidas sobre a égide da necessária e constante gestão dos 
riscos.273 

 

Desta forma, cabe à autoridade, ao titular, ao responsável (ainda que 

não tenha sido avaliada a questão de responsabilidade, mas aqueles que tinha 

obrigação de garantir o evento danoso) construir a resposta ao evento, seja 

dinamizando o ciclo de desastre que melhor responda ao evento ocorrido. 

Significa dizer que a resposta é complexa, não por apenas ser um meio de 

preparo da gestão dos desastres, mas por ela exigir, em seu ciclo avaliação, em 

quanto tempo ela deve ser exercida, se antes ou depois da ocorrência do evento, 

considerando desde já ser possível antever um evento catastrófico 

Os meios formadores de um adequado processo de resposta dizem 

respeito a um plano de emergência ou contingência, servindo como um padrão 

de cuidado dotado de passos lógicos a serem adotados em casos de eventos 

extremos, de modo a fornecer uma cautela razoável a ser adotada nas 

estratégias de preparo e resposta, sendo irracional exigir eficácia plena 

O direito, na fase de resposta de emergência, deve delimitar 

normativamente diretrizes claras, caracterizadas por ações de socorro, ações de 

assistência à vítima e restabelecimento dos serviços essenciais: 

 

Art. 2º, Decreto n.º 10.593/20 : Para fins do disposto neste 
Decreto, considera-se:  
I - ações de mitigação - medidas destinadas a reduzir, limitar 
ou evitar o risco de desastre;  
II - ações de preparação - medidas destinadas a otimizar as 
ações de resposta e minimizar os danos e as perdas 
decorrentes do desastre;  
III - ações de prevenção - medidas prioritárias destinadas a 
evitar a conversão de risco em desastre ou a instalação de 
vulnerabilidades;  
IV - ações de recuperação - medidas desenvolvidas após a 
ocorrência do desastre destinadas a restabelecer a 
normalidade social que abrangem a reconstrução de 
infraestrutura danificada ou destruída e a recuperação do 
meio ambiente e da economia;  
V - ações de resposta - medidas de caráter emergencial, 
executadas durante ou após a ocorrência do desastre, 

 
273 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 49. 
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destinadas a socorrer e assistir a população atingida e 
restabelecer os serviços essenciais;  
VI - ações de restabelecimento - medidas de caráter 
emergencial destinadas a restabelecer as condições de 
segurança e habitabilidade e os serviços essenciais à 
população na área atingida pelo desastre; 

 

 

3.4.3 Compensação 

 

 

A fase de compensação consiste em uma fase pós desastre, com 

escopo de auxílio financeiro às vítimas, às propriedades atingidas e ao ambiente 

afetado. Essa fase geralmente toma forma de seguro privado assistência 

governamental, ou sistema de responsabilização civil, via ação jurisdicional. 

Contudo, apesar de tratar de uma forma de atuação e de estratégia pós-

desastre, essa fase apresenta uma função de grande relevo no círculo de 

gerenciamento de risco, ou seja, pode mitigar as consequências negativas do 

evento em questão bem como prevenir futuros eventos catastróficos. 

Com as catástrofes cada vez mais intensas, o foco principal deve ser 

preservar a saúde do planeta buscando, assim, resguardar as condições 

saudáveis dos ecossistemas, para que possam suportar custos e recursos, 

visando ao desenvolvimento sócio econômico, mantendo o equilíbrio entre os 

serviços ecossistêmicos.274  

A compensação ambiental é dividida, conforme explica Délton Winter 

de Carvalho, nas seguintes formas: a) seguros privados; b) ações de 

responsabilidade por danos; c) assistência governamental. 

 
O primeiro diz respeito aos seguros de cobertura a desastre, 
aos quais não se pode creditar uma vigência no Brasil, uma 
vez que a fase compensatória no que diz respeito aos 
desastres, é negligenciada pela legislação em muitos casos, 
muito porque, o território tupiniquim possui em seu histórico, 
baixa exposição a desastre cada vez mais se mostrando 
necessário a necessidade de um sistema público e privado 

 
274 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, 
jurisprudência, glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 480. 
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de seguro contra eventos catastróficos sob pena de 
eminentes perdas financeiras ao erário275 
 

A fase de compensação normalmente fica a cargo da jurisprudência, 

que responde diante da negligência da legislação sobre o tema, sobre cujo 

caráter é novidade no país, que aos poucos, vem se discutindo a respeito dos 

desastres, demonstrando a necessidade de instituir um sistema público privado 

de seguros contra desastres, de forma que, modifique o atual cenário percebido 

de gastos exacerbados em medidas e despesas emergenciais. 

Diante desta breve análise sobre o Direito dos Desastres, ramo recém 

explorado no Brasil como já demonstrado, mister se faz analisar os limites da 

proteção do meio ambiente sob a égide do Direito Penal.  

 

 

  

 
275 CARVALHO, Délton Winter de. DAMASCENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos 
Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 76/77 
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CAPÍTULO 4 - O DIREITO INTERNACIONAL DIANTE DAS 

CATÁSTROFES 

 

Problemas sociais complexos como os associados ao meio ambiente, 

aqui se refere aos desastres antropomórficos, não se encaixam, suficientemente, 

no âmbito de organizações e instituições individuais. A governança deveria 

fornecer, através de redes de colaboração entre diversas entidades, uma forma 

de lidar com essas questões sociais. Como se viu nos desastres narrados de 

Mariana e Brumadinho, a questão além de ser ambiental era também 

antropomorficamente racial, pois relatos de desprezo para com as comunidades 

(pobres) atingidas pela lama chegaram aos ouvidos das autoridades e, sobre tal 

assunto, daria outra tese para se desenvolver. 

 A necessidade da governança no âmbito dos desastres urge para o 

conhecimento da estrutura política e normativa e, também para verificação de 

ações praticadas na prevenção e mitigação no direito comparado.  

A ideia deste tópico é demonstrar os principais aspectos da 

governança dos desastres no âmbito do direito comparado, a partir da 

experiência normativa americana, europeia e japonesa. O que se demonstrará 

no presente capítulo é a relevância do estudo do direito comparado no processo 

de estruturação e desenvolvimento do direito dos desastres no Brasil.  

Sempre que ocorre um desastre, como os relatados no presente 

trabalho, toda uma estrutura política e jurídica é afetada. Mas, a maior lição que 

tais catástrofes nos mostra é sabermos identificar e reconhecer dos erros do 

passado, através dos diagnósticos dos principais problemas do presente, nos 

fortalecer com uma perspectiva preponderantemente preventiva, fundamentada 

na assimilação da noção de risco. 

A gestão dos processos de prevenção, mitigação, respostas de 

emergência, compensação e reconstrução de áreas atingidas por eventos 

catastróficos está diretamente relacionada ao tema da governança, pois a 

materialização da governança dos desastres demanda, dentre outros pontos 
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relevantes, o conhecimento da estrutura política e normativa relacionada ao 

direito comparado.276 

Muito pouco se tem usado a expressão gestão dos desastres. Tal 

conceito surgiu a partir do reconhecimento de que as funções tradicionalmente 

realizadas por entidades públicas são, hoje, frequentemente, realizadas por 

diversos conjuntos de atores. Esses últimos incluem não só as instituições 

governamentais, mas também entidades do setor privado e sociedade da civil. A 

governança fornece, por meio de redes de colaboração entre diversas entidades, 

uma forma de lidar com essas novas questões sociais.277 

Sob este foco, o presente trabalho abordará no direito comparado 

como países como os EUA e a comunidade europeia vêm enfrentando o 

problema da dos desastres ambientais antropomórficos. 

Apesar da normativa sobre desastres no Brasil ser relativamente 

nova, com poucas normas e apenas uma lei específica sobre o assunto editada 

recentemente, no contexto europeu e norte americano observa-se uma 

maturidade maior com a questão dos desastres, e, neste momento, a título de 

comparação com as normas brasileiras, cabe explanar brevemente sobre essas 

governanças278. 

 

  

 
276 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, p. 
303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
277 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, p. 
303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
278 BARCESSAT, Ana Clara Aben-Athar. Os desastres e o direito ambiental: governança, 
normatividade e responsabilidade estatal. Dissertação de mestrado defendida na Pontifícia 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 70. Disponível em < 
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763> Acesso em março de 2020. 

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763
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4.1 O sistema Norte Americano e seu Plano Nacional de Resposta - natural 

response framework (nrf) 

 

 

O Plano Nacional de Resposta (Natural Response Framework – NRF 

ou simplesmente framework) apresenta os princípios orientadores que permitem 

que todos os parceiros de resposta se preparem e forneçam uma resposta 

nacional unificada a desastres e emergências - do menor incidente à maior 

catástrofe. Este importante documento estabelece uma abordagem abrangente, 

nacional e de todos os perigos para a resposta a incidentes domésticos.  

Essa estrutura define os princípios, funções e estruturas chave que 

organizam a maneira como respondem como uma nação. Descreve como 

comunidades, tribos, estados, o Governo Federal e parceiros do setor privado e 

não governamentais se aplicam esses princípios para uma resposta nacional 

coordenada e eficaz. Ele também identifica circunstâncias especiais onde o 

Governo Federal exerce um papel mais amplo, incluindo incidentes onde 

interesses federais estão envolvidos e incidentes catastróficos onde um Estado 

exigiria apoio significativo. A estrutura permite socorristas, tomadores de decisão 

e suporte entidades para fornecer uma resposta nacional unificada279. 

Este framework é um modelo, um guia de como a Nação conduzir 

uma resposta a todos os perigos. É construído sobre estruturas de coordenação 

escaláveis, flexíveis e adaptáveis para alinhar as funções e responsabilidades 

principais em toda a nação. Descreve autoridades específicas e melhores 

práticas para o gerenciamento de incidentes que vão desde ataques terroristas 

graves, mas puramente locais, à ataques terroristas em grande escala ou 

desastres naturais catastróficos. Este documento explica a disciplina e as 

estruturas comuns que foram exercidas e amadurecidas nos níveis local, tribal, 

estadual e nacional ao longo do tempo. Ele descreve as principais lições 

aprendidas com os furacões Katrina e Rita, enfocando principalmente como o 

Governo Federal está organizado para apoiar comunidades e Estados em 

incidentes catastróficos. Mais importante ainda, ele se baseia no Sistema 

 
279 UNITED STATES. National Response Framework. Washington DC: Homeland Security, 
2008. Disponível em: <http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-core.pdf>. Acesso em 23 jun. 
2020. 
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Nacional de Gerenciamento de Incidentes (National Incident Management 

System - NIMS), que fornece um modelo consistente para o gerenciamento de 

incidentes. O termo “resposta”, conforme usado neste framework, inclui ações 

imediatas para salvar vidas, proteger a propriedade e o meio ambiente e atender 

às necessidades humanas básicas. A resposta também inclui a execução de 

planos de emergência e ações para apoiar a recuperação de curto prazo. A 

estrutura está sempre em vigor e os elementos podem ser implementados 

conforme necessário de maneira flexível e escalonável para melhorar a 

resposta.280 

Esta estrutura representa uma evolução natural da arquitetura de 

resposta nacional. Neste modelo, fica claro que todos devem responder a um 

incidente, ou seja, há, em comum, uma responsabilidade entre os governos 

federal, estadual e local, além da participação fundamental do setor privado, das 

ONGs e dos próprios cidadãos.  

Nesse sentido, o Plano Nacional de Resposta apresenta a fase de 

preparação, resposta e recuperação, de forma que possa atender prontamente 

a localidade afetada pelo desastre.  

A estrutura do framework é dividida regras e responsabilidade, ações, 

organização, planos e recursos adicionais. O Departamento de Segurança 

Nacional fica responsável pela coordenação geral de todo o sistema de gestão 

do desastre. Suas subdivisões acabam atingindo suas filiais regionais, estaduais 

e locais para auxílio imediato. 

Ainda que o foco do NRF seja a resposta, isso não exclui sua postura 

de prevenção e precaução diante dos riscos concretos e abstratos que 

possam surgir. Os governos estadual e federal buscam sempre medidas 

proativas diante de situações potencialmente catastróficas ou que afetam 

áreas densamente povoadas.281 

 
A Stafford Act, promulgada em 1988, é peça central da 
política de desastre norte-americana. Ela define 

 
280 UNITED STATES. National Response Framework. Washington DC: Homeland Security, 
2008. Disponível em: <http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-core.pdf>. Acesso em 23 jun. 
2020. 
281 BARCESSAT, Ana Clara Aben-Athar. Os desastres e o direito ambiental: governança, 
normatividade e responsabilidade estatal. Dissertação de mestrado defendida na Pontifícia 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 71-72. Disponível em < 
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763> Acesso em março de 2020. 

https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763
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juridicamente como desastres federais são declarados, 
determina os tipos de assistência a serem prestados pelo 
governo federal e estabelece o compartilhamento de 
custos entre os governos federal, estadual e local, tendo, 
portanto, um caráter mais reparativo-repressivo.282 

 

As indenizações e a cobertura por seguros após a ocorrência de um 

desastre são dois pontos amplamente debatidos nos Estados 

Unidos. Nesse país, as perdas oriundas de desastres, principalmente de 

origem climática, representam um desafio permanente para o governo e para 

o setor privado. O sistema americano conta com programas federais que 

asseguram os indivíduos contra perdas por desastres “naturais”. Alguns são 

de contratação obrigatória, outros são seguros privados. Os mais conhecidos 

são o Programa Federal de Seguro Agrícola – Federal Crop Insurance e o 

Programa Nacional de Administrado pela Federal Crop Insurance Corporation 

(FCIC), o programa oferece seguros subsidiados contra perdas de safra 

causada por uma grande variedade de fenômenos naturais (por exemplo, 

seca, inundação, vento, furacão, tornado, queda de raio, terremoto, vida 

selvagem, infestação de insetos e doenças de plantas).283 

O direito dos desastres norte-americano leva em consideração, ainda, 

a infraestrutura natural como forma de estratégia preventiva e mitigadora dos 

desastres, valorando os ecossistemas não apenas como bens ambientais, mas 

sobretudo os serviços ecossistêmicos de prevenção e proteção prestados por 

esses bens contra desastres naturais284.  

A maioria das infraestruturas de que se tem conhecimento são do tipo 

cinza (represas, diques, pontes à base de cimento e outros componentes), mas 

algumas infraestruturas, aliás, a maior parte delas, é verde (pântanos, corais, 

 
282 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, 
p. 303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
283 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, 
p. 303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
284 BARCESSAT, Ana Clara Aben-Athar. Os desastres e o direito ambiental: governança, 
normatividade e responsabilidade estatal. Dissertação de mestrado defendida na Pontifícia 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 84. Disponível em < 
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763> Acesso em março de 2020. 

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763
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florestas, matas ciliares, topo de morros, etc)285. Toda essa infraestrutura natural 

(verde) auxilia no enfrentamento de desastres de duas maneiras: 

 
Primeiro, a natureza bloqueia, suavizando ou redirecionando 
o impacto das forças naturais que enfurecidamente se 
direcionam às pessoas. Após o impacto, ajuda no 
provimento de bens e serviços importantes para a 
recuperação física e econômica da região afetada.286  
 

Por isso se entende, nos EUA, que esse tipo de ecossistema seja visto 

como uma espécie de infraestrutura pública, advindo daí o papel governamental 

de monitoramento e manutenção.287 

O manejo de ecossistemas pode contribuir para a redução mais eficaz 

dos riscos de desastres de duas maneiras principais. Bem geridos, os 

ecossistemas podem mitigar o impacto da maioria dos desastres naturais, como 

deslizamentos de terra, furacões e ciclones. Além disso, ecossistemas 

produtivos podem suportar atividades sustentáveis geradoras de renda e ser 

também recursos importantes para as pessoas e comunidades na sequência de 

uma catástrofe. Para que possam realizar essas contribuições, é essencial que 

os ecossistemas sejam tomados em conta nos esforços de reconstrução na fase 

de resposta, pós-desastre.288 

A doutrina norte-americana sustenta que as estratégias preventivas a 

desastres devem enfatizar controles estruturais naturais (infraestruturas 

naturais) e controles não estruturais (estudos, avaliações, mapas de risco, 

zoneamentos, etc.) No Direito dos Desastres Norte-Americano utiliza-se o 

benefício dos serviços ambientais como medidas estruturais preventivas, o que 

não acontece no Brasil. 

 
285 CARVALHO, Délton W. de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, pag. 89 
286 VERCHICK, Robert R. M. Facing Catastrophe: Environmental Action for a Post-Katrina 
World. Disponível em < https://networks.h-net.org/node/19397/reviews/20587/birkland-verchick-
facing-catastrophe-environmental-action-post-katrina > Acesso em março de 2020. 
287 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, 
p. 303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
288 BARCESSAT, Ana Clara Aben-Athar. Os desastres e o direito ambiental: governança, 
normatividade e responsabilidade estatal. Dissertação de mestrado defendida na Pontifícia 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 84. Disponível em < 
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763> Acesso em março de 2020. 

https://networks.h-net.org/node/19397/reviews/20587/birkland-verchick-facing-catastrophe-environmental-action-post-katrina
https://networks.h-net.org/node/19397/reviews/20587/birkland-verchick-facing-catastrophe-environmental-action-post-katrina
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20763
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É de se destacar, também, ao final que, os estudos sobre a relação 

entre desastre e infraestrutura natural não são conclusivos, pois a proteção 

proporcionada por um ecossistema natural depende de uma conjugação de 

diversos fatores, como o tipo de desastre, a geografia, a população exposta, 

entre outros. Um passo importante na composição da política de desastres é a 

identificação e o delineamento dos recursos naturais, dos riscos correlatos, das 

estruturas vulneráveis, assim como das vulnerabilidades.289 Mas, sem sombra 

de dúvidas, o framework não só é um exemplo de modelo estrutural para outros 

países americanos (como o Brasil frequentemente atingido por catástrofes) 

utilizarem em suas gestões de governança como forma de mitigar os danos 

causados, as um exemplo de boa governança para amenizar os riscos, e diminuir 

os impactos dos desastres ocorridos. 

 

 

4.2  O sistema europeu de prevenção e mitigação aos desastres ambientais 

 

A proteção civil não é uma nova matéria de cooperação, mas vem 

ganhando relevo). Com o Tratado de Lisboa (assinado em dezembro de 2007), 

a União Europeia passou a dispor de competência para desenvolver ações 

destinadas a apoiar, coordenar ou completar as ações dos Estados-membros 

relativamente à proteção civil. 

Atualmente, a proteção civil na União Europeia assenta-se em dois 

pilares: um mecanismo destinado a facilitar uma cooperação reforçada nas 

intervenções de socorro, e um instrumento financeiro para a proteção civil 

dirigido para a concessão de assistência financeira aos Estados, apoiando e 

complementando os seus esforços.290  

 
289  DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, 
p. 303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
290 ARAGÃO, Alexandra. Prevenção de riscos na União Europeia: o dever de tomar em 
consideração a vulnerabilidade social para uma proteção civil eficaz e justa. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 93, p. 71-93, 2011. Disponível em < 
https://journals.openedition.org/rccs/174 > Acesso em maio de 2020. 

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303
https://journals.openedition.org/rccs/174
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Ambos os instrumentos são reflexos da dupla dimensão da 

intervenção da União Europeia: uma intervenção na prevenção dos 

riscos, e uma intervenção após a verificação da catástrofe291. 

De 1998 e 2002 centenas de eventos provocaram grandes prejuízos 

no continente europeu, inclusive as cheias catastróficas dos rios Elba e Danúbio, 

em 2002. Esses desastres foram históricos e geraram grandes prejuízos 

econômicos, sociais e ecológicos, e, por isso que a gestão de riscos relacionados 

a desastres na União Europeia começou com o tratamento das inundações. As 

primeiras diretrizes sobre o problema foram lançadas pelas recomendações de 

uma Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento, Comitê Econômico e 

Social Europeu e ao Comitê das Regiões, denominada Gestão dos Riscos de 

Inundação – Proteção contra as Cheias e Inundações, sua Prevenção e 

Mitigação.292 

A Comissão recomendou aos Estados a elaboração de um plano de 

gestão dos riscos de inundação com as seguintes diretrizes: a realização de 

um trabalho por bacia hidrográfica, a cooperação internacional entre rios 

transfronteiriços e a criação de um programa de ação coordenada da União 

Europeia para a proteção contra as cheias. Uma das observações formuladas 

pela Comissão, quando da recomendação dos planos de gestão aos Estados, 

foi que as medidas futuras deveriam ser distintas das decisões do passado, 

quando a proteção contra as cheias era efetuada essencialmente em nível 

local.293 

Os planos de gestão dos riscos também podem incluir a promoção 

de práticas de utilização sustentável do solo, a melhoria da retenção da água 

e a inundação controlada de determinadas zonas em caso de cheia. Dentre as 

 
291 ARAGÃO, Alexandra. Prevenção de riscos na União Europeia: o dever de tomar em 
consideração a vulnerabilidade social para uma proteção civil eficaz e justa. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 93, p. 71-93, 2011. Disponível em < 
https://journals.openedition.org/rccs/174 > Acesso em maio de 2020. 
292 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, 
p. 303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
293 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, 
p. 303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
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suas diretrizes, pode- se destacar: a instauração de um sistema de informação, 

a atualização contínua, a observação aos princípios da solidariedade, da 

responsabilidade compartilhada e o incentivo à participação popular294.  

 

O princípio da solidariedade é muito importante no 
contexto da gestão dos riscos de inundações, pois 
incentiva os Estados-membros a procurarem uma 
repartição equitativa de responsabilidades, nos casos em 
que determinadas medidas são decididas conjuntamente 
para benefício de todos. O auxílio financeiro rápido, para 
os casos de emergência e na fase que a precede, tem 
como centro de custeio o Fundo de Solidariedade da 
União Europeia. 295 

 
Aliás, o objetivo da diretiva é o estabelecimento de um quadro de 

medidas de redução dos riscos de prejuízos causados por inundações, 

compreendendo-as como fenômeno natural potencializado por atividades 

humanas, e que para a prevenção e a redução das inundações, não basta 

apenas a coordenação entre os Estados-membros, a cooperação deve ser a 

nível comunitário.296 

Assim, percebe-se que a discussão sobre a temática dos desastres 

é antiga, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, países que 

sofrem há mais tempo com os impactos de eventos dessa natureza. Em 

ambos os casos, o aprendizado com os erros do passado tem sido essencial 

na reestruturação de instituições e de normas. Mas, talvez, nada vem a ser 

coparar com o Japão, país que, além de vários casos de desastres ambientais, 

sofreu, por duas vezes o maior de todos os impactos: a bomba atômica.  

 
294 Agência Portuguesa do Meio Ambiente. Plano de Gestão de riscos de Inundações. 
Disponível em https://www.apambiente.pt/index.php/agua/planos-de-gestao-dos-riscos-de-
inundacoes Acesso em maio de 2020. 
295 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 208, 
p. 303-319, out./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p303> acesso em marco de 
2020. 
296 BARCESSAT, Ana Clara Aben-Athar. Os desastres e o direito ambiental: governança, 
normatividade e responsabilidade estatal. Dissertação de mestrado defendida na Pontifícia 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 89 

https://www.apambiente.pt/index.php/agua/planos-de-gestao-dos-riscos-de-inundacoes
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4.3 As medidas japonesas contra os desastres ambientais 

 

 

Em um documento da UNESCO297 é possível verificar a preocupação 

dos países asiáticos com a ética ambiental, e uma reflexão sobre seus modos 

de vida e os efeitos na natureza. E no caso, são de conhecimento dos 

japoneses que há uma dificuldade em como lidar com as questões ambientais. 

O Governo do Japão teve que buscar e continua a procurar soluções para as 

questões ambientais em seu território.  

Em quase 150 anos, o Japão é um exemplo de país que sofreu graves 

agressões ambientais e aprendeu com seus erros buscando mecanismos para 

coibir e amenizar as consequências dos desastres ocorridos: 

 
1878 – Drenagem da mina de cobre em Ashio, contamina 
rios próximos; 
1945- Uma bomba nuclear sobre Hiroshima e outra sobre 
Nagasáki causa a morte de, aproximadamente, 150 mil 
pessoas e acarreta radioatividade ambiental por décadas, 
deteriorando a fauna e a flora por mais de 50 anos;  
1956- Na baía de Minamata uma indústria de fertilizantes 
lança toneladas de mercúrio no mar contaminando 
pescadores e peixes, acarretando uma doença 
denominada “Mal de Minamata” em milhares de seres 
humanos, inclusive com ocorrências fatais, prejudicando o 
ecossistema por mais de 40 anos;  
1999- Acidente nuclear em Tokaimura, centenas de 
pessoas foram expostas ao urânio causando enormes 
sequelas;  
Década de 90 – Com a queima de resíduos sólidos, várias 
pessoas foram acometidas por câncer decorrente da 
dioxina liberada com a fumaça;  
2011- Acidente nuclear de Fukushima com vazamento de 
material radioativo, prejudicando o ecossistema em um raio 
de 50 quilômetros em razão de níveis altos de césio 
radioativo, contaminando o solo, água, fauna e flora.298  

 
297 MACER, Darryl R.J. Asia-Pacific perspectives on environmental ethics. Disponível em 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163167  Acesso em jan 2022. 
298 REZENDE, Elcio Nacur, REIS, Emilien Vilas Boas. Panorama da responsabilidade civil por  
danos ambientais no Japão. Disponível em 
www.publicadireito.com.br%2Fartigos%2F%3Fcod%3Df942c03b0954ea15&clen=149387 
Acesso em jan 2022. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163167
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Segundo informativos constantes no próprio site da Embaixada 

Japonesa no Brasil, a poluição ambiental no Japão tem acompanhado a 

industrialização desde a Era Meiji (1868-1912). Na década de 60, doenças 

causadas pela água contaminada das fábricas e pela poluição do ar surgiram 

em diversas áreas do Japão.299  

Depois das bombas de Hiroshima e Nagazaki, o Desastre de 

Minamata, talvez, seja a maior catástrofe que o país sofreu, pós 2ª Guerra 

Mundial e o maior desastre ambiental causado por mercúrio na história do 

homem: 

Desastre de Minamata é o nome dado ao envenenamento 
de inúmeras pessoas por mercúrio, ocorrido na cidade de 
Minamata, no Japão, em razão de dejetos contendo 
mercúrio, em sua forma orgânica, terem sido lançados por 
uma indústria de acetaldeído e PVC de propriedade da 
Corporação Chisso, na Baía de Minamata, localizada ao 
sul da Província de Kumamoto, desde 1930.300  

 

A Chisso Chemical Corporation produzia cloreto de vinila, com o uso 

de mercúrio e acetaldeído, jogando os resíduos num rio que desaguava na Baía 

de Minamata. Porém em 1956, a primeira vítima desse ato apareceu no hospital 

local: uma criança de 5 anos que vivia às margens da baia, com a sua família, 

apresentou uma séria disfunção nervosa. Com o passar dos anos, médicos 

acompanharam outras vítimas que apresentaram os mesmos sintomas em 

outras pessoas da região: convulsões severas, surtos de psicose, perda de 

consciência, febre muito alta, loucura e, posteriormente, morte. De início, os 

médicos trataram a doença, como uma desconhecida doença contagiosa.301 

 

Seus resíduos eram despejados no mar, sem qualquer 
tratamento e continham grande carga de mercúrio. O 
mercúrio é um metal pesado, teratogênico (quer dizer 

 
299 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO JAPÃO. Questões ambientais: avanços 
foram feitos,  mas há novos desafios  a serem enfrentados. Disponível em < 
https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html > Acesso em janeiro de 2022. 
300 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO JAPÃO. Questões ambientais: avanços 
foram feitos,  mas há novos desafios  a serem enfrentados. Disponível em < 
https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html > Acesso em janeiro de 2022. 
301 KAUA, Luciane. O Desastre de Manamata. Disponível em 
http://professoralucianekawa.blogspot.com/2015/04/o-desastre-de-minamata_9.html Acesso em 
jan de 2022. 

https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html
http://professoralucianekawa.blogspot.com/2015/04/o-desastre-de-minamata_9.html


151 
 

causa problemas na formação dos fetos durante a 
gravidez). Em 1953, depois de várias observações de 
animais com comportamento estranho (gatos realizando 
estranhos movimentos), também começaram a se 
identificar vários problemas de coordenação motora na 
população humana, além dos problemas dos nascituros. 
Na cidade japonesa de Minamata houve mais um 
desdobramento trágico que hoje se repete de uma forma 
muito comum.302 
 
A doença ataca o sistema nervoso e cérebro causando 
dormência nos membros, fraquezas musculares, 
deficiências visuais, dificuldades de fala, paralisia, 
deformidades e morte. O metil mercúrio ataca da mesma 
forma os fetos durante a gestação podendo ou não os 
matar. Um grande número de crianças com deformidades 
causadas pela doença foi registrado nos anos que se 
seguiram ao desastre ecológico. O resultado da 
contaminação em Minamata se faz sentir até hoje. 
Morreram 1.435 pessoas e mais de 20.000 foram 
contaminadas e estão recebendo indenizações.303 

 

A contaminação dos peixes em Minamata foi a principal causadora 

da contaminação humana, posto que habitantes das comunidades vizinhas à 

Baía, cuja principal dieta era constituída de frutos do mar, foram contaminados 

e desenvolveram os sintomas do que foi denominado de Doença de Minamata. 

Em sua forma orgânica, o mercúrio jogado ao mar pode ser 

concentrado milhares de vezes nos peixes e mariscos que, para capturar o 

oxigênio ou se alimentarem, filtram imensos volumes de água304. 

Em acordo firmado entre a empresa Chisso e a Câmara Municipal 

local, compartilharam as despesas para dragarem da lama e recuperação do 

solo em torno do local, a qual teve um custo de $48,5 bilhões de Yens; em 1976 

a Câmara de Niigata encarregou-se do trabalho de dragagem do fundo do rio 

no entorno das tomadas da drenagem da fábrica da Showa Denko que 

 
302 CAMPOS, Jose Castro. O mal de Minamata - cidade onde os gatos dançavam e as 
pessoas morriam. Disponível em https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-
onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos  Acesso em jan 2022. 
303 KAUA, Luciane. O Desastre de Manamata. Disponível em 
http://professoralucianekawa.blogspot.com/2015/04/o-desastre-de-minamata_9.html Acesso em 
jan de 2022. 
304 CAMPOS, Jose Castro. O mal de Minamata - cidade onde os gatos dançavam e as 
pessoas morriam. Disponível em https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-
onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos  Acesso em jan 2022. 

https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos
https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos
http://professoralucianekawa.blogspot.com/2015/04/o-desastre-de-minamata_9.html
https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos
https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos
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contiveram mais mercúrio  do que o padrão legal para a remoção, cujo custo 

por esse trabalho foi pago pela empresa responsável pela poluição.305  

 
Já na década de 90, realizaram a recuperação de 58 
hectares de solo recuperado com aterro que conteve mais 
do que o padrão regulamentar, isto é, acima de 25 ppm 
(parte por milhão) ou 0,0025% de mercúrio total ou os mais 
elevados, o qual teve um custo de aproximadamente 48,5 
bilhões de Yens (moeda japonesa) em um período de 14 
longos anos (o que nos dias atuais corresponderia a 
aproximadamente 427,72 milhões de dólares americanos 
ou a 1,4 bilhões de reais. Desse total, a empresas Chisso 
assumiu o custo de 30,5 bilhões de Yens (63% do custo 
total). A compensação à indústria da pesca em torno da 
baía de Minamata paga pela Chisso Co. Ltd foi de 140 
milhões de Yens no ano de 1959 e de 3,93 bilhões de Yens 
nos anos de 1973 a 1974.306  

 

Cinquenta anos após o incidente ocorrido em Minamata, o governo 

japonês, anunciou diversas iniciativas para fornecer apoio adicional às vítimas 

da doença, dentre elas, aprovou uma lei com medidas especiais para auxiliar 

as vítimas não certificadas da doença de Minamata, bem como um tratado 

internacional com o objeto de oferecer proteção à saúde humana e ao meio 

ambiente, sendo reconhecido o impacto do mercúrio e seus compostos.307 E, 

ao final de 2013, aprovou texto final da Convenção de Minamata, apoiado e 

assinado por 92 países, incluindo o Brasil:  

 

A Convenção de Minamata sobre Mercúrio tem sua origem 
nas discussões que ocorreram no âmbito do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), sobre os 
riscos do uso de mercúrio. A partir da Decisão 25/5 
UNEP/GC de 2009, que convocou os governos a elaborar 
um instrumento legalmente vinculante para o controle do 
uso de mercúrio visando proteger à saúde humana e ao 
meio ambiente, foi iniciado um processo de negociação 
global. Um Comitê de Negociação Intergovernamental ou 

 
305 KAUA, Luciane. O Desastre de Manamata. Disponível em 
http://professoralucianekawa.blogspot.com/2015/04/o-desastre-de-minamata_9.html Acesso em 
jan de 2022. 
306 CAMPOS, Jose Castro. O mal de Minamata - cidade onde os gatos dançavam e as 
pessoas morriam. Disponível em https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-
onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos  Acesso em jan 2022. 
307 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO JAPÃO. Questões ambientais: avanços 
foram feitos,  mas há novos desafios  a serem enfrentados. Disponível em < 
https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html > Acesso em janeiro de 2022. 

http://professoralucianekawa.blogspot.com/2015/04/o-desastre-de-minamata_9.html
https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos
https://pt.linkedin.com/pulse/o-mal-de-minamata-cidade-onde-os-gatos-dan%C3%A7avam-e-pessoas-campos
https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html
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Intergovernamental Negotiating Comittee (INC) foi 
instituído em 2009 e cinco rodadas de negociações foram 
realizadas entre 2010 e 2013. Cerca de 140 países 
envolveram-se e aprovaram o texto final em 19 de janeiro 
de 2013, em Genebra, Suíça. O Ministério do Meio 
Ambiente participou ativamente das negociações, pautado 
pela busca de um instrumento ambicioso nos marcos do 
desenvolvimento sustentável e dos resultados da Rio+20.  
Em 10 de outubro de 2013, representantes do Governo 
brasileiro participaram da Conferência Diplomática para 
assinatura da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. O 
instrumento de ratificação brasileira foi depositado na sede 
das Nações Unidas em Nova York em 08 de agosto de 
2017, entrando em vigor para o Brasil em novembro de 
2017.308 

 

O Japão, sem sombra de dúvidas, é o país que mais investiu e investe 

na preocupação em desastrem ambientais: 

 

1878 - Drenagem da Mina de Cobre de Ashio, na Província 
de Tochigi, contamina rios próximos.  
1893 - Poluição do ar nas Minas de Besshi, na Província de 
Ehime, é percebida pela primeira vez.  
1953 - Doença de Minamata aparece na Província de 
Kumamoto. 1955Primeiros relatos públicos da doença de 
itai-itai, anteriormente diagnosticada por um médico da 
Província de Toyama.  
1963 - O aumento significativo no número de casos de asma 
em Yokkaichi, Província de Mie, é atribuído pela primeira vez 
à poluição do ar por um complexo industrial.  
1964 - Doença de Minamata aparece na Província de 
Niigata.  
1967 - Lei Fundamental de Medidas contra a Poluição é 
aprovada.  
1968 - Lei de Controle da Poluição do Ar é aprovada.  
1971 - Agência Ambiental é estabelecida.  
1972 - Lei de Conservação Natural é aprovada.  
1974 - Instituto Nacional de Estudos Ambientais é 
estabelecido.  
1980 - Início da pesquisa sobre chuva ácida.  
1983 - Dioxina é encontrada nas emissões da incineração 
de lixo.  
1988 - Lei de Proteção da Ozonosfera é aprovada, com 
medidas para reduzir o uso de clorofluorcarbonetos.  
1989 - Lei de Controle da Poluição do Ar é revisada para 
controlar o uso de asbestos.  

 
308 BRASIL. Convenção de Minamata. Disponível em: http://www.mma.gov.br/seguranca-
quimica/conven%C3%A7%C3%A3o-minamata . Acesso em jan de 2022. 

http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/conven%C3%A7%C3%A3o-minamata
http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/conven%C3%A7%C3%A3o-minamata
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1993 - Lei Ambiental Básica entra em vigor.  
1995 - Organizações de vítimas da doença de Minamata 
aceitam oferta do governo de apoio às vítimas. Vazamento 
de sódio no Reator Reprodutor Rápido “Monju” da 
Companhia de Desenvolvimento de Combustíveis 
Nucleares e Reatores de Energia.  
1997 - Vazamento radioativo na usina de reprocessamento 
de combustíveis nucleares de Tokai, operada pela 
Companhia de Desenvolvimento de Combustíveis 
Nucleares e Reatores de Energia. Terceira Conferência das 
Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima é realizada em Kyoto. Lei sobre 
Reciclagem de Vasilhames é implementada.  
1999 - Lei de Avaliação de Impacto Ambiental é 
implementada; acidente na JCO Co., Ltd. expõe 
trabalhadores a altos níveis de radiação, população vizinha 
é evacuada. Lei sobre Medidas Especiais Contra a Dioxina 
é implementada.  
2000 - Lei Fundamental para o Estabelecimento de uma 
Sociedade dotada de um Ciclo Equilibrado de Materiais é 
implementada. Agência Ambiental é transformada em 
Ministério do Meio Ambiente.  
2001 - Lei sobre Reciclagem de Eletrodomésticos 
Específicos é implementada. Lei sobre a Promoção da 
Reciclagem de Resíduos Orgânicos é implementada. 2002 - 
Lei sobre Reciclagem de Materiais de Construção é 
implementada. Lei sobre Reciclagem de Sucata Automotiva 
é implementada. Restrições às emissões de materiais 
particulados de veículos são incorporadas às restrições aos 
óxidos de nitrogênio.  
2003 - Lei para a Restauração da Natureza é implementada. 
Lei de Medidas contra a Contaminação do Solo é 
implementada.  
2005 - Protocolo de Kyoto entra em vigor. Lei Revisada 
sobre a Promoção de Medidas para lidar com o Aquecimento 
Global é implementada. Lei sobre a Prevenção de Danos 
relacionados ao uso de Asbestos é implementada.309 

 

Várias políticas em âmbito Global foram demandadas a fim de dirimir 

a eliminação do mercúrio, verbi gratia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

difundiu uma política demandando ações de substituição de produtos médicos 

utilizam mercúrio, por outras alternativas que não sejam nocivas à saúde: 

termômetros passaram a ser digitais. Só que tais medidas não seriam 

 
309 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO JAPÃO. Questões ambientais: avanços 
foram feitos,  mas há novos desafios  a serem enfrentados. Disponível em < 
https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html > Acesso em janeiro de 2022. 

https://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html
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suficientes se não atingissem, também, de alguma forma, as gerações futuras: 

a educação ambiental foi promovida pelo Poder Público para que todos 

entendam que uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais 

espécies que habitam o planeta é necessário para a conservação da nossa 

espécie.  

Neste contexto, fica evidente que o Brasil tem muito a aprender com 

os países desenvolvidos que já passaram, como o Japão, por várias catástrofes 

ambientais.  

 

 

4.4 A atuação do Tribunal Penal Internacional perante os crimes ambientais 

 

Há tendências para a proteção da vida humana em detrimento da 

destruição de recursos naturais. Os ambientalistas colocam que a proteção do 

meio ambiente deve ocorrer em qualquer situação que lesione gravemente um 

ecossistema.  

A primeira das tendências vem do próprio Estatuto de Roma em seu 

art. 8º, b, IV, claramente não está voltado à tutela do ambiente de per se, mas 

visa a proteção da vida humana por meio da proteção de bens diretamente 

relacionados ao seu exercício310. Assume, portanto, uma posição ideológica 

antropocêntrica, ao considerar os bens naturais protegidos como fontes de 

utilidade ao ser humano no atendimento de suas necessidades vitais, afastando 

de plano qualquer consideração que os qualifiquem enquanto valores em si 

mesmos, dignos de proteção independente de sua capacidade para a satisfação 

das exigências humanas311.  

Tal tese acaba por recepcionar o conceito de ambiente dentro de sua 

perspectiva strictu senso, reconhecendo a proteção de bens naturais como um 

meio para a proteção/prevenção de outro bem maior, a vida humana. E, como 

 
310  Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais 
no âmbito do direito internacional, a saber, qualquer um dos seguintes atos  Lançar 
intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará perdas acidentais de vidas 
humanas ou ferimentos na população civil, danos em bens de caráter civil ou prejuízos extensos, 
duradouros e graves no meio ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à 
vantagem militar global concreta e direta que se previa; 
311 SENDIM, José Cunhal, Responsabilidade Civil por danos ecológicos: Da reparação do dano 
através da restauração natural. Coimbra: Coimbra, 1998, pp. 89/94;   
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tal, acaba por proteger tais recursos, tão somente, de maneira reflexa. Este tipo 

de proteção tem sido a realidade do Direito Internacional Ambiental, não havendo 

na legislação e jurisprudência, casos que dispensem a lesão de um bem jurídico 

pessoal como fundamento de acesso a um órgão jurisdicional312.  

Todavia, a jurisprudência internacional reconhece a proteção de bens 

naturais de per se, ao estabelecer a possibilidade da ocorrência de delitos 

ambientais internacionais que possam ir de encontro a esta geração ou às 

futuras, enquanto crime contra a natureza. Esta hipótese poderia se tornar a 

primeira previsão de proteção direta de lesões ambientais, a iniciar o que poder-

se-ia chamar de um Direito Internacional Ambiental enquanto um ramo 

autônomo. Contudo, ao eleger a via penal para tanto, acaba por assumir 

inúmeros problemas de legitimidade e funcionalidade que precisarão ser 

ultrapassados para que tal pretensão venha a ser recepcionada em sede 

internacional313.  

Como observado, o tipo penal está eivado de lacunas que vão desde 

a definição da conduta incriminadora até a abertura conceitual presente em 

elementos essenciais do tipo, capazes de gerar graves fricções com princípios 

centrais do Direito Penal, como a legalidade (lege certa e lex stricta), a 

personalidade, a causalidade e a ultima ratio314.  

Não obstante, a pretensão em se inserir elementos que estão longe 

de se reconhecer um padrão universal para o seu tratamento, como a 

responsabilidade penal de pessoas jurídicas; ou ainda, na ânsia de uma maior 

proteção ambiental, propor situações indefensáveis em um sistema pautado na 

proteção de direitos humanos, como o reconhecimento de responsabilidade 

penal objetiva, tal instrumento se mostra longe de ser aceito pela comunidade 

internacional.  

Desse modo, apesar de se reconhecer a necessidade de se buscar 

uma maior tutela do ambiente no cenário internacional, a mesma não pode ser 

construída em pilares que permitam a violação de direitos fundamentais do 

 
312 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 204 
313 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, 
obrigações e responsabilidades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 67 
314 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 173 
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acusado e que desrespeitem os princípios gerais do Direito Penal. Permitir a 

criação de um Direito Penal Ambiental dessa forma violaria a dignidade penal, 

por se mostrar injusto e inadequado aos fins que se pretende315 e em nada 

contribuiria para a construção de um Direito Ambiental Internacional mais efetivo.  

Por outro lado, apesar da atual inviabilidade de conformação entre os 

Direitos Penal e Ambiental nesta seara, há de se reconhecer a existência de 

casos que poderiam vir a formar uma jurisprudência sobre o assunto. Logo, 

fundamental se faz que se atente para a forma como o Tribunal Penal 

Internacional poderá vir a se posicionar sobre as questões que surgirão, posto 

que é pela jurisprudência proferida pelas cortes internacionais que este novel 

ramo do Direito tem se fortalecido e afirmado. 

Indubitavelmente que os desastres ambientais crescem e colocam em 

risco a existência das espécies (inclusive a humana). Muitos dos problemas que 

se manifestam na sociedade hodierna decorrem de comportamentos 

inadequados que foram desenvolvidos pelo ser humano (ação antrópica) ao 

longo dos anos em nome de um crescimento desenfreado. 

O “progresso” não levava em consideração as limitações do ambiente 

e para atender aos interesses e anseios de pessoas cada vez mais ávidas pelo 

consumo é que se desenvolveu uma sociedade global de risco em termos 

ambientais316. 

O desabrochar do movimento ambiental no plano global decorre das 

grandes Conferências Internacionais de Meio Ambiente que foram realizadas 

sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. Certamente que o grande 

desafio da humanidade é o de encontrar respostas para que o desenvolvimento 

dos Estados não aconteça de maneira predatória, comprometendo os recursos 

para as futuras gerações.  

Os desastres ambientais trazem prejuízos enormes para o 

desenvolvimento da pessoa humana, e subjacente às perspectivas da evolução 

da matéria encontra-se o recurso último à humanidade na luta por condições de 

vida digna e pela própria sobrevivência do gênero humano na sociedade global. 

 
315 COSTA ANDRADE, Manoel da. A “dignidade penal” e a “carência de  tutela penal” como 
referências de uma doutrina teleológica-racional do crime. Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal. Coimbra, ano 22, t.2, (abr./jun) 2002  pp. 13/205   
316 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 
2009, p. 31-37 
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Há de se envidar esforços em prol da criação de uma verdadeira 

cultura da preservação do meio ambiente com participação mais efetiva dos 

múltiplos atores internacionais. A proteção internacional do meio ambiente se 

apresenta hoje como um dos grandes temas da globalidade, ensejando uma 

grande transformação no âmbito das relações internacionais e a consequente 

emergência de uma nova ordem internacional ambiental calçada num 

desenvolvimento que leve em consideração seu principal elemento: o indivíduo. 

Com efeito, na busca incessante do reconhecimento, 

desenvolvimento e realização dos maiores objetivos por parte da pessoa 

humana e contra as violações que são perpetradas pelos Estados e pelos 

particulares, o Direito Internacional tem-se mostrado uma importante ferramenta 

para o fortalecimento e implementação dos direitos humanos e vem ganhando 

terreno nesta seara, pois a proteção desses direitos passou a constituir lídimo 

interesse da sociedade internacional. 

A multiplicidade de instrumentos internacionais no pós-Segunda 

Guerra levou a uma nova evolução da proteção internacional dos direitos 

humanos e por isso hodiernamente busca-se uma “justiça globalizada” a ser 

institucionalizada em um tribunal supranacional. 

O direito internacional precisa se adequar às novas realidades sociais 

e desenvolver normas adaptadas a todas as situações. 

Em se tratando de meio ambiente os Estados não podem 

isoladamente resolver os problemas ambientais. Em muitos casos, os desastres 

ambientais são transnacionais impossibilitando as ações dos Estados numa 

possível intervenção, como por exemplo, na emissão de gases poluentes que 

produzem efeitos nefastos na atmosfera, nos rios, lagos, mares; na produção de 

energia nuclear e produção do lixo atômico; na devastação das florestas e 

preservação da biodiversidade. 

Sendo o meio ambiente um direito humano e levando em 

consideração a preservação das espécies, fundamentalmente a humana, há de 

se criar mecanismos para a proteção ambiental no plano internacional. A 

existência de um sistema jurídico supranacional com órgãos jurisdicionais 

supranacionais dotados de competência ambiental exibe propriedades que os 

sistemas jurídicos não possuem. À luz das dificuldades pelas quais atravessam 

os sistemas jurídicos internos para resolver os problemas derivados da 
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degradação ambiental, o sistema jurídico supranacional se apresenta como uma 

opção válida e oportuna, tendo em vista a nova ordem mundial emergente. 

Desta forma, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 22 de 

dezembro de 1989, bem como as reuniões celebradas em Haia, Paris, Roma, 

Washington, Limoges e Florença, foram unânimes em ressaltar a necessidade 

de se rever os instrumentos internacionais em matéria ambiental, como também 

de se criar um organismo internacional junto à Organização das Nações Unidas, 

de caráter permanente, acessível a Estados, pessoas físicas e jurídicas, 

organizações, com competência para dirimir conflitos de natureza ambiental.317 

Com efeito, partindo das felizes experiências que já se manifestam no 

plano das relações internacionais no que tange aos direitos humanos, a 

tendência é a constituição de um Tribunal Internacional do Meio Ambiente num 

futuro não tão distante. Essa ideia tem-se propalado em vários lugares 

alcançando diversas personalidades e defensores mundo afora318.  

Em setembro de 2016, o Tribunal Penal Internacional anunciou, que 

passará a processar e julgar crimes ambientais. A corte dará especial atenção a 

crimes relacionados à destruição do meio ambiente, à exploração de recursos 

naturais e à apropriação ilegal de terras. 

 

de acordo com os princípios de independência, 
imparcialidade e objetividade, tais decisões, são feitas com 
base em critérios sólidos, pragmáticos  e justos, que 
efetivamente e eficientemente progridem nosso mandato. 
Em particular, o Documento de Política ajudará o Escritório  
na avaliação,  muitas  vezes difícil,  de como  alocar  seus 
recursos  finitos  à crescente  demanda decorrente de 
situações de atrocidade em massa” (tradução  nossa).319  

 

 
317 BOYLE, Alan. Codification of International Environmental Law and the International Law 
Comission: injurious consequences revised. in FREESTONE, David (coord) International Law 
and sustainable development: past achievements and future challenges. New York: Oxford. 
University Press, 1999, p. 16. 
318 NIETO  MARTÍN,  A.  Bases  para  um  futuro  direito  penal  internacional  do  meio ambiente.  
Tradução Camila Salles Figueiredo. In: OLIVEIRA,  W.T. de  et al.  Direito penal econômico:  
estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. São Paulo: LiberArs, 
2013. 
319 “in accordance with the principles of independence, impartiality  and  objectivity,  such  
decisions,  are  made  on  the  strength of sound, pragmatic and fair criteria, which effectively and 
efficiently advance our mandate. In particular, the Policy Paper will assist the Office in the often-
difficult assessment of how to allocate its finite resources to the ever-burgeoning demand arising 
from situations of mass atrocity.” Disponível: https://www. icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1238  Acesso em jan 2022. 
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Essa notícia é de extrema importância para o Direito Internacional 

Ambiental por três motivos centrais: primeiro, porque não há, hoje, corte 

internacional exclusivamente dedicada à matéria ambiental; segundo, porque o 

acesso de atores não-estatais – seja como autores ou réus – às cortes 

internacionais de competências diversas que apreciam também casos 

ambientais é ainda significativamente limitado; e, terceiro, porque é vital que a 

proteção internacional do meio ambiente seja compreendida como preocupação 

comum da humanidade, ou seja, como parte de um conjunto de valores 

fundamentais dos quais a coesão da sociedade depende. 

Agora, o Ministério Público do TPI terá legitimidade para escolha dos 

incidentes, pessoas e condutas a serem investigadas e processadas em uma 

determinada situação e de priorizar casos dentro de uma situação e em 

diferentes situações. 

Em um mundo globalizado, e considerando também que os danos 

ambientais frequentemente transcendem fronteiras geográficas, é vital que os 

atores não estatais tenham acesso à justiça ambiental internacional. É também 

essencial que possam responder pelos danos ambientais que causarem, e assim 

também serem julgados pelos crimes correspondentes. 

O anúncio do TPI deve ser saudado como um marco no que diz 

respeito a essas questões. Abrem-se portas para o julgamento de crimes que 

afetam comunidades inteiras – como a grilagem de terras –, bem como aqueles 

que são transfronteiriços por natureza e afetam a população global como um 

todo – como os relacionados às mudanças climáticas. Dado, porém, que na 

maioria das vezes esses crimes são cometidos por empresas, o mandato do TPI 

apresenta importante limitação na medida em que, sob o princípio da 

responsabilidade penal individual estabelecido no artigo 25 do Estatuto de 

Roma, pessoas jurídicas não estão sujeitas à sua jurisdição, mas contra seus 

dirigentes não. 

A implicação mais relevante do anúncio do TPI reside talvez não 

em um aspecto prático, mas no reforço da noção de que o meio ambiente 

constitui uma preocupação comum da humanidade; de que as normas 
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destinadas à sua proteção são jus cogens; e de que o interesse no seu 

cumprimento e aplicação é erga omnes. 320 

O papel do TPI não acrescenta propriamente uma nova competência 

àquelas constantes do Estatuto de Roma, de modo que é forçoso concluir que a 

anunciada priorização de crimes ambientais se insere naquela já existente para 

processar e julgar crimes contra a humanidade. A tarefa que se impõe ao Direito 

Internacional Ambiental contemporâneo é a de avaliar a efetividade das 

instâncias internacionais de solução de controvérsias no que diz respeito às 

questões ambientais, assim como a de ativamente criar novas alternativas para 

promovê-la.  

 
320 PATHAK, P. Human Rights approach to environmental protection.  OIDA International 
Journal of Sustainable Development,  v.  7,  n.  1,  2014.  Disponível  em: 
https://ssrn.com/abstract=2397197 . Acesso em jan 2022.. 

https://ssrn.com/abstract=2397197
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CAPÍTULO 5 – OS LIMITES DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO MEIO 

AMBIENTE NOS DESASTRES ANTROPOMÓRFICOS NO 

DIREITO PENAL 

 

  

O Direito Ambiental possui normas específicas, cujo objetivo é regrar 

a proteção do meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e 

futuras. Diante das reprimendas daqueles que cometem suas transgressões, as 

normas ambientais, em regra, possuem como punição multas ou a reconstrução 

do status quo ante. A indagação que se faz é se a finalidade da pena ambiental 

cumpri o seu papel social como forma de reprimenda em casos de desastres 

ambientais, na magnitude de Mariana e Brumadinho. Seria necessário o uso das 

penas corporais (pena privativa de liberdade) para que futuros danos sejam 

evitados?  

Não é de hoje, que o Tribunal Penal Internacional compara os crimes 

ambientais como crimes contra a humanidade, principalmente em casos danos 

ambientais que ultrapassaram os limites das fronteiras do local onde ocorreu o 

desastre ambiental, onde Estado, pessoa física e jurídica foram 

responsabilizados pelos danos cometidos contra o meio ambiente321. 

Mas as penas para os crimes ambientais possuem qual finalidade? 

Será que o legislador ambiental brasileiro, ao definir os tipos penais, pensou que 

estas sanções serviriam para que o transgressor da norma não mais praticasse 

o delito? Para responder a estas perguntas, mister se faz entender a finalidade, 

objetivos e as características das penas destes crimes. É necessária uma análise 

das características gerais da proteção penal dos recursos naturais, para 

examinar as normas de sanção trazidas pela Lei 9.605/98.  

 

 

5.1 Características das penas nos crimes ambientais 

 

 
321 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, publishes 
comprehensive Policy Paper on Case Selection and Prioritisation. Disponível em: . Acesso em: 
24 de maio de 2019 
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É verdade que o Direito Penal se estendeu a áreas que antes estavam 

reservadas ao Direito Civil e ao Administrativo, tutelando, desta forma, bens 

difusos, sem deixar de lado a habitual proteção a bens jurídicos individuais e 

sociais. Isso se deu pelo fato de que houveram várias alterações político-sociais, 

culturais e econômicas do Estado, principalmente, nas últimas décadas, com a 

intensificação do movimento do direito transnacional e do grande volume das 

normas penais. 

Isso significa uma sobrecarga de normas criminais, com a criação de 

novos delitos no ordenamento jurídico, com o intuito de proteger o bem jurídico 

a ser tutelado, mas, qualitativamente, houve reformas para a elevação de 

sanções referentes a crimes já existentes.  

Esta expansão do Direito Penal possui como elemento intrínseco o 

recrudescimento das penas, notadamente a privativa de liberdade. Esse 

fenômeno ocorre em dupla medida. De um lado, os novos tipos penais, frutos de 

opções políticas de criminalização, comumente cominam sanções 

proporcionalmente mais graves, se cotejadas com os delitos tradicionais. 

Destarte, cuida-se de uma tendência verificada de maior rigor legislativo, 

causando, dentro do ordenamento penal como um todo, sério problema de 

proporcionalidade interna. Por outro lado, delitos já consagrados, por meio de 

reformas legislativas pontuais, verificam o aumento da gravidade de suas 

punições. 322 

A seara criminal passou a ser utilizada por órgãos políticos para 

resolver quase todas as classes de conflitos presentes na sociedade, o que 

acarretou transformações profundas na estrutura e nas finalidades das 

incriminações penais, com alterações das categorias e institutos do Direito Penal 

e Direito Processual Penal tradicional323. 

A política de criminalização é uma das características do Direito 

Penal, inclusive com a tutela dos direitos supraindividuais entre os bens de 

relevância jurídico-penal. Esta inquietação pela proteção do amplo setor difuso 

da população, composto de vítimas indeterminadas, vem desencadeando um 

 
322SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da Pena: Conceito Material de Delito e 

Sistema Penal Integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 19-20. 

323 GRECO, Luís. A relação entre o direito penal e o direito administrativo no direito penal 
ambiental: uma introdução aos problemas da acessoriedade administrativa. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. v. 14, n. 58, p. 152-194, 2006. 
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acionamento exacerbado do resguardo jurídico, gerando assim a 

responsabilidade civil, administrativa e penal, de modo que as estruturas jurídico-

institucionais se adaptem às novas realidades, e não ao contrário324. 

Assim, Direito Penal do meio ambiente serve como um laboratório na 

compreensão dos fins das penas.  

A prevenção geral prevê uma afirmação positiva do Direito, com 

atuação psíquica da norma com a finalidade de garantir a internalização de 

convicções jurídicas fundamentais por parte da comunidade em geral. Os 

ditames da intervenção estatal estão baseados na tutela dos bens jurídicos 

essenciais.  

De acordo com Luiz Regis Prado, esta finalidade da pena não 

encontra ponto de apoio no bem jurídico ambiental, pois tal bem apresenta um 

conceito pouco claro, que prejudica, ainda que teoricamente, a construção das 

condutas incriminadoras que assegurem a realização da prevenção geral 

positiva limitadora. 325 

Partindo da concepção de que a degradação ambiental ameaça o 

bem estar e a qualidade de vida, mister se faz a proteção jurídica do meio 

ambiente como meio de assegurar um bem essencial para a sobrevivência digna 

da humanidade.  

A tutela jurídica ocorreu com o surgimento de legislação ambiental, 

cujo objetivo fundamental era o combate às formas de perturbação à qualidade 

do meio ambiente para a preservação do patrimônio ambiental global326. 

Mas, o crescimento econômico, como já visto na primeira parte desse 

trabalho, muitas vezes resulta em modelos de desenvolvimento não 

sustentáveis, em que as atividades econômicas progridem às custas do meio 

ambiente. Essa é a necessidade da proteção ambiental, que hoje desponta como 

preocupação social e internacional premente. 

 
324 HASSEMER, Winfried e MUNOZ CONDE, Francisco. Responsabilidad por el producto en 

Derecho penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995, p. 27 
325 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente: Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, 

Ordenação do Território, Biossegurança (com análise da Lei 11.105/2005. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 85. 
326 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa de. Crimes Ambientais à Luz do Conceito de Bem 
Jurídico-Penal: (des)criminalização, redação típica e (in)ofensividade. São Paulo: IBCCRIM, 

2008. 



165 
 

Com os avanços tecnológicos, se detecta, também, os efeitos 

negativos consequentes, florescendo, assim, a preocupação social e política 

com o desenvolvimento sustentável, como norte para que haja uma composição 

apropriada dos interesses socioeconômicos com os interesses ambientais327. 

O reconhecimento do direito do homem ao ecossistema harmônico e 

produtivo consagrou o meio ambiente como bem jurídico fundamental à vida 

humana, com o fim de resguardar o homem de sua própria ação destruidora e 

ao mesmo tempo garantir o desenvolvimento econômico das nações. 

O “moderno dirigismo intervencionista do Estado sobre os bens 

jurídicos monopolizados”328 traz novos paradigmas, caracterizados pela 

diferença entre os destinatários das normas penais e pela distinção existente nas 

respostas penais aplicadas em cada caso. Tal fato admite a importância do 

desenvolvimento industrial e tecnológico para a satisfação das necessidades da 

sociedade atual, mas, por outro lado, reconhece sua interferência no equilíbrio 

ecológico. Por isso, o tema da preservação ambiental e da exploração 

sustentável dos recursos naturais passou a integrar a esfera de ação da política 

criminal. 

Os defensores da conservação e proteção dos recursos naturais por 

meio da intervenção penal utilizam como primeiro argumento de legitimidade a 

previsão do mandato constitucional expresso de criminalização, no Brasil 

previsto no capítulo “Da ordem Social”, no caput do artigo 225 da Constituição 

Federal: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
 

O § 3° do mesmo artigo contém referência expressa aos tipos de 

sanções, administrativa ou penal, passíveis de serem aplicadas no caso de 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, independente da obrigação 

de reparar os danos causados. 

 
327 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2013, pag. 34.  
328 SILVA, Ivan Luiz da. Princípio da insignificância e os crimes ambientais. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, pag. 14. 
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Desta forma, a prevalência da postura subsidiária do Direito Penal, 

para que a intervenção punitiva do Estado, com a imposição de pena, ocorra 

apenas como ultima ratio, quando resultem insuficientes outras vias 

sancionadoras extrapenais, menos gravosas. Ou seja, caberia a imposição da 

sanção penal somente para aqueles ataques mais intoleráveis contra o meio 

ambiente; e o fato de o bem jurídico ambiental continuar questionado como bem 

de relevância jurídico-penal, seja da perspectiva antropocêntrica, seja da 

ecocêntrica, por ter contornos difusos, o que dificulta enormemente sua 

determinação329. 

A doutrina do Direito Penal tradicional não consegue oferecer 

respostas efetivas para sucessivos danos que ameaçam a vida no planeta. Os 

problemas ambientais deveriam ser tratados com maior seriedade por um Direito 

Penal que precisa ultrapassar suas bases individualistas para antecipar-se à 

ocorrência de danos e minimizar as agressões ambientais. 

Há quem se opõe à intervenção do Direito Penal na tutela coletiva e 

sob o argumento crítico do Direito Penal moderno “do risco”, pautadas 

principalmente na funcionalização social do Direito Penal, na criação de bens 

jurídicos supra individuais abstratos e sua proteção através dos delitos de perigo 

em abstrato. Para estes, o Direito Penal deve manter-se afastado das questões 

de risco, porque assentado na imputação individual, não se apresenta adequado 

para punir as pessoas coletivamente e tampouco para atender as demais 

exigências da sociedade de risco.330  

Hassemer, grande expoente desta corrente, na pretensão de eliminar 

a modernidade que desnatura o Direito Penal, direciona a solução dos problemas 

advindos dos riscos para um Direito de Intervenção, situado fora do Direito Penal 

e, para maior segurança, reduz o Direito Penal a um “Direito Penal nuclear” 

destinado a proteger lesões graves a bens jurídicos tão somente individuais331.  

O Direito de Intervenção retira a modernidade do âmbito do Direito 

Penal tradicional porque conta “com espartilhos menos apertados do que os que 

 
329 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Delitos contra el medio ambiente. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1999, p 19. 
330 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do Direito 
Penal. Coimbra: Almedina, 2001, pag. 73. 
331 HASSEMER, Winfried e MUNOZ CONDE, Francisco. Responsabilidad por el producto en 
Derecho penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995, p. 27 



167 
 

regem o Direito Penal, bem como de sanções menos intensas para os 

indivíduos”332. 

Vale destacar a proposta de Jesus-María Silva Sánchez ao 

apresentar como alternativa um modelo de Direito Penal de duas velocidades 

para adequação do Direito Penal ao contexto atual: um bloco de ilícitos abriga 

aqueles para os quais se comina a pena privativa de liberdade e outro para as 

sanções não privativas de liberdade.333  

O autor, diferentemente de Hassemer, traz o modelo excludente da 

pena privativa de liberdade para dentro do sistema penal como solução para o 

equilíbrio entre um Direito penal mínimo e máximo. As soluções são buscadas 

dentro do Direito Penal e não em nível de um Direito interventivo, como defende 

Hassemer. 

Realmente, há de se considerar que o Direito Penal tradicional, 

fechado em si mesmo, não se identifica com a proteção dos novos bens jurídicos. 

Sua incapacidade funcional gera déficits de eficiência para o enfrentamento das 

novas realidades delitivas, o que justifica a construção de uma nova estrutura 

apoiada na técnica do perigo abstrato, orientada à prevenção de danos em 

potencial, emergentes da sociedade de risco334.  

Nesse sentido, sustenta Figueiredo Dias335, que surge um confronto 

e também a necessidade de se estabelecer um diálogo entre o paradigma 

clássico do Direito Penal liberal, primário, e um novo paradigma funcionalista, 

secundário, legitimamente preocupado em viabilizar sistemas que avancem para 

a proteção coletiva.  

 

 
332HASSEMER, Winfried. Direito Penal libertário. (Trad. Regina Greve). Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007.pag. 77 
333 SÁNCHEZ, Jesús-Maria Siva. Eficiência e Direito Penal. Coleção Estudos de Direito 
Penal, v. 11. Trad. Maurício Antônio R. Lopes. São Paulo: Manole, 2004, p. 31. 
334 CÂMARA, Guilherme Costa. O Direito Penal secundário e a tutela das futuras gerações. In: 
D`ÁVILA, Fábio Roberto, SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder. Direito penal secundário: 
estudos sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e outras questões. Coordenação de 
Fábio Roberto D`Ávila, Paulo Vinícius Sporleder de Souza; prefácio Jorge de Figueiredo Dias. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra(Portugal): Coimbra Editora, 2006. p. 216-243 
335 DIAS, Jorge de Figueiredo Dias. Para uma dogmática do direito penal secundário um 
contributo para a reforma do Direito Penal econômico e social português. In: D`ÁVILA, Fábio 
Roberto, SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder. Direito penal secundário: estudos sobre crimes 
econômicos, ambientais, informáticos e outras questões./coordenação de Fábio Roberto 
D`Ávila, Paulo Vinícius Sporleder de Souza; prefácio Jorge de Figueiredo Dias.-São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais; Coimbra(Portugal): Coimbra Editora, 2006. p.13-69. 
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Será certamente no domínio do chamado Direito penal 
“secundário”, não do direito penal “primário”, que nos tempos 
próximos se ganhará ou se perderá a batalha em favor de 
um Direito penal, que todos desejamos, que possa continuar 
a proteger os valores intrínsecos da pessoa como individuo, 
mas que ao mesmo tempo não minimize, pelo contrário, os 
interesses fundamentais da pessoa como ser social e, deste 
modo, as exigências de subsistência da comunidade global 
em que se integra336. 

 

De outra forma, a oposição à referida corrente, advoga que a 

sociedade pós-moderna apresenta características bem diversas da sociedade 

liberal que inspirou o modelo de Direito Penal vigente. Vivenciam-se os efeitos 

colaterais da modernidade, sendo urgente a intervenção das diversas searas 

jurídicas e o Direito Penal é convocado, em caráter residual, a fazer parte desse 

controle e acompanhar a dinâmica social. 

É mister pensar a pena não como solução dos problemas, mas como 

função na solução dos conflitos presentes na sociedade moderna, não 

desconsiderando as demais searas jurídicas e não jurídicas. 

É uma utopia acreditar que o Direito Penal deve permanecer intocável 

diante dos problemas que emergem de um modelo tão complexo como o da 

sociedade do risco.  

O Direito tem que acompanhar a realidade, pois a sociedade precisa 

de respostas e soluções para problemas concretos. Nessa esteira, o Direito 

Penal contemporâneo deve se comunicar com as demais áreas jurídicas, não 

ser pensado em um núcleo fechado para a dinâmica social, focado na defesa de 

determinados bens jurídicos tradicionais, como defende Hassemer337.  

A sociedade mudou e hoje depara-se com novos bens jurídicos que 

também tutelam a vida, não só particularmente considerada, como também vidas 

presentes e futuras. Novas formas de controle precisam ser buscadas, o que 

reclama um Direito Penal inovador para cumprir tal função, pois, diante de uma 

 
336 D`ÁVILA, Fábio Roberto, SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder. Direito Penal secundário: 
estudos sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e outras 
questões./coordenação de Fábio Roberto D`Ávila, Paulo Vinícius Sporleder de Souza; prefácio 
Jorge de Figueiredo Dias.-São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra(Portugal): Coimbra 
Editora, 2006, p. 6 
337 HASSEMER, Winfried. Direito Penal libertário. (Trad. Regina Greve). Belo Horizonte: Del Rey, 
2007, p. 28 
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sociedade de risco – sejam riscos nucleares, genéticos, químicos –, o Direito 

Penal não pode correr “riscos”. 

Por outro lado, mas ainda sobre a crítica da atuação do Direito Penal 

contemporâneo, existe uma falta de parâmetros sobre os quais se pode delimitar 

unidades lesionáveis dos bens jurídicos supraindividuais, já que eles não podem 

se resumir à mera soma de interesses individuais.  

 

Há uma ruptura entre o resultado material, como elemento 
estrutural do tipo, e a lesão do bem jurídico, como elemento 
fundamentador do injusto (desvalor de resultado), de tal 
modo que não parece possível sua presença conjunta em 
uma mesma figura delitiva338.  
 

No Brasil, Jose Afonso da Silva também já lecionava a respeito ao 

apresentar dois objetos de tutela ambiental (objetos imediato e mediato), sendo 

que o mediato constitui a qualidade do meio ambiente e o imediato, a qualidade 

de vida (saúde, bem-estar e segurança da população).339 

Nesta mesma linha de raciocínio, Silva Sánches aponta que “o bem 

jurídico do meio ambiente é um dos menos precisos”,340 o que dificulta a 

interpretação dos tipos. Tal fato é gravoso, tendo em vista que a precisão do bem 

jurídico penal constitui traço essencial para a verificação do injusto, diante da 

necessária análise do risco jurídico penal relevante apto a definir o 

comportamento típico (jurídico-penalmente desaprovado). 

Surge, aqui, uma fragilidade no sistema penal, pois o bem jurídico 

ambiental, de pouca clareza, prejudica a estabilidade na interpretação dos tipos 

penais. Se existe dificuldade para a plena compreensão do bem jurídico, a 

limitação e a legitimidade de atuação do poder punitivo estatal são postos em 

xeque. Dessas incertezas nos contornos e, como resultado, na interpretação dos 

tipos penais ambientais, decorre uma crítica à função preventivo-geral 

integrativa, que, em sua versão limitadora, baseia os parâmetros de intervenção 

na medida de proteção dos bens jurídicos essenciais. 

 
338 SOTO NAVARRO, Susana. La protección de los Bienes Colectivos en la Sociedad 
Moderna. Granada: Comares, 2003, p. 277. 
339 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, 

p. 81 
340 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Delitos contra el medio ambiente. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 1999, p 17. 
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Em outras palavras, observa-se uma incerteza sobre a capacidade da 

norma constituir-se como núcleo de convicções axiológicas partilhadas para a 

formação do centro de valores internos da sociedade - missão preventiva -, 

quando não se verifica um bem jurídico certo.  

Diante da dificuldade de observar lesão ao bem jurídico ambiental, 

indaga-se se o Direito Penal haveria de ser utilizado como forma de controle 

social. Há um iminente risco na utilização do Direito Penal como simples 

instrumento sancionador, de apoio a normas não penais, com a ilusão de uma 

maior eficácia.341 

 

5.1.1 A reparação do dano, prevenção geral negativa e prevenção especial 
negativa 

 

A prevenção geral negativa e a especial negativa tratam da função 

intimidatória da pena, entendida como medida profilática. A prevenção geral 

refere-se aos cidadãos comuns, ao passo que a prevenção especial volta-se ao 

delinquente que já cometeu o crime, com o fito de evitar delitos futuros. 

Assim, a sanção penal abstratamente cominada deve refletir um forte 

contra- estímulo para que os cidadãos em geral não sejam tentados à prática de 

um injusto. Por sua vez, a pena imposta ao condenado deve intimidá-lo ou 

segregá-lo, na qualidade de uma coação psíquica, para que o imputado se 

abstenha da comissão do fato delituoso no futuro. 

De acordo com esses pensamentos, a pena deve ser compreendida 

como algo desvantajoso para infrator, que frequentemente se traduz na 

imposição da pena de privação de liberdade. O que se pode observar nos delitos 

contra o meio ambiente é que o legislador não desejou destino tão cruel quando 

o infrator busca reparar o dano. 

De fato, o próprio desenvolvimento da teoria preventivo especial 

voltou-se à versão positiva de ressocialização, ou seja, a abstenção da 

imposição ou de execução total ou parcial da pena. No âmbito do meio ambiente, 

contudo, a postura do legislador se mostra mesclada, pois, enquanto de um lado 

opta-se pelo uso do Direito Penal de maneira emocional para conter os anseios 

 
341 PUIG, Santiago Mir. Direito penal: fundamentos e teoria do delito, trad. Cláudia V. Garcia 
e José C. N. P. Neto, São Paulo: RT, 2007, p. 35 
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populares de combate à criminalidade, cominando sanções mais duras; por 

outro, preveem-se institutos distintos da pena privativa de liberdade, como as 

penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena aos casos de 

condenação a privação de liberdade não superior a três anos (e não de dois anos 

como previsto no Código Penal), reduzindo a possibilidade de reclusão ao 

cárcere, pela comprovação de reparação dos danos ecológicos (arts. 16 e 17 da 

Lei n. 9.605/98). 

Artigo 7° da Lei n. 9.605/98: “As penas restritivas de direitos 
são autônomas e substituem as privativas de liberdade 
quando: I - tratar de crime culposo ou for aplicada a pena 
privativa de liberdade inferior a quatro anos; II - a 
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do condenado, bem como os motivos e as 
circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja 
suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do 
crime.” 
 
Artigo 77, CP:  “ A execução da pena privativa de liberdade, 
não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 
(dois) a 4 (quatro) anos, desde que:  I - o condenado não 
seja reincidente em crime doloso;  II - a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, 
bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a 
concessão do benefício;  III - Não seja indicada ou cabível 
a substituição prevista no art. 44 deste Código.” 
 
Artigo 16, Lei n. 9.605/98: “Nos crimes previstos nesta Lei, 
a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação a pena privativa de liberdade não 
superior a três anos.”  
 
Artigo 17, Lei n. 9.605/98: “A verificação da reparação a 
que se refere o §2° do art. 78 do Código Penal será feita 
mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as 
condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-
se com a proteção ao meio ambiente”. 

 

Diante deste panorama, é certo que os modelos de reparação e 

conciliação trazem consequências aos fins das penas. 

A Lei de Crimes Ambientais traz, em seu artigo 14, as circunstâncias 

que atenuam a pena:  

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;  
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II - arrependimento do infrator, manifestado pela 
espontânea reparação do dano, ou limitação significativa 
da degradação ambiental causada;  
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de 
degradação ambiental;  
IV - colaboração com os agentes encarregados da 
vigilância e do controle ambiental. 

 

 “A reparação como sanção é entendida como a volta das coisas ao 

seu estado anterior e sua utilidade é certa quando o dano foi causado à 

coletividade. Esta sanção é conhecida, sobretudo em matéria ambiental”342. 

No que se refere à prevenção especial negativa, percebe-se que a 

valorização da reparação do dano leva, em sentido contrário, à execução da 

pena do infrator no sistema carcerário. Sua premissa de ressocialização aposta 

no tratamento do infrator com o assentimento “voluntário” apto a restabelecer o 

estado de paz social anterior à comissão do fato danoso. Cumpre notar que, 

apesar do caráter voluntário de reparação, isso não significa obrigatoriamente a 

internalização de valores sociais - prevenção especial positiva -, podendo 

configurar tão-somente uma alternativa para a obtenção de vantagens na 

execução penal. 

 

 

5.2 Da evolução da Teoria do Crime: um estudo sobre a finalidade e eficácia 

do crime sob a ótica do Direito Penal 

 

Com o grande aumento dos crimes ambientais nos últimos anos, 

surge a necessidade de debater acerca de suas penas, pois com as leis de 

proteção ao meio ambiente em vigor, verifica-se um descumprimento recorrente 

das mesmas e, em consequência, uma ineficácia punitiva quando as 

reprimendas são aplicadas. Hodiernamente, um novo modelo governamental foi 

instaurado e trouxe consigo significativas mudanças em diversos setores do 

país. Um dos afetados por esta mudança foi o Ministério do Meio Ambiente, que 

 
342 VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de. Sanciones y reparación en el Derecho penal económico. 
In: FERNÁNDEZ, José Ramón Serrano-piedecasas; DEMETRIO CRESPO, Eduardo. 
Cuestiones actuales de derecho penal económico. Madrid: Colex, 2008. p. 215 
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teve ainda no início do ano de 2019, uma nova postura em relação às barragens 

rompidas em Minas Gerais. 

Sendo esta a razão de se explanar a respeito do atual modelo da 

legislação penal ambiental que, apesar de vigente, não se aproxima às grandes 

catástrofes. 

Apesar dos esforços administrativos e cíveis para o cumprimento da 

norma ambiental, bem como do atual modelo criminal ambiental, tal ação não 

tem sido suficiente para diminuir as agressões ambientais. 

 

(...) tendo em vista o caráter global e a dimensão planetária 
que assumem as graves e crescentes perturbações do 
equilíbrio ecológico é que, na Declaração do Rio sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimentos em 1992, se inseriu, no 
Princípio 11, recomendação segundo o qual ‘os Estados 
adotarão legislação ambiental eficaz [...]’, na mesma linha, 
aliás, da Agenda 21 que, no Capítulo 39, buscou incentivar 
a formulação de propostas para o aperfeiçoamento da 
capacidade legislativa dos países em desenvolvimento.343 

 

Ao analisar às sanções penais, a Lei 9.605, de 12.02.1998, o 

legislador procurou adaptar-se às diretrizes que vem sendo traçadas pela 

política criminal e ambiental no Brasil. Trata-se de alcançar formas alternativas 

de impor sanção ao condenado, mas evitando, dentro do possível, seu 

encarceramento e o contato com outros presos. No âmbito específico do Direito 

Ambiental há o princípio da prevenção, uma das vigas mestras do Direito 

Ambiental. O legislador levou em consideração tal circunstância, procurando, 

além do caráter de retribuição e de castigo das penas, dar ênfase ao seu caráter 

preventivo. Atualmente, a tutela penal do meio ambiente continua sendo uma 

necessidade indispensável, especialmente quando as medidas nas esferas 

administrativa e civil não surtirem efeitos desejados, porém a medida penal não 

tem escopo prevenir e reprimir condutas praticadas contra a natureza, 

principalmente para as grandes catástrofes. 

 
343 TAKADA, Mariana; RUSCHEL, Caroline Vieira. A (in) Eficácia das penas nos crimes 
ambientais. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e 
Jurídicas da UNIVALI. v. 3, n.3, p. 1043- 1062, 3o Trimestre de 2012. Disponível em: 
www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044. 
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As penas privativas de liberdade previstas para os crimes ambientais 

na Lei 9.605/98 são de reclusão e de detenção. Nos tipos penais, reserva-se a 

pena de reclusão para as condutas mais graves e proíbe-se o regime fechado 

nas condenações à pena de detenção, conforme art. 33, do Código Penal.  De 

acordo com o artigo 7º, da Lei dos Crimes Ambientais, conclui-se que a 

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, se presentes 

as condições estabelecidas pelo dispositivo, é obrigatória.  

Verbi gratia, nos crimes contra a fauna, as penas dos artigos 29, 31 

e 32 não ultrapassam um ano de detenção. Aplicável, ainda, o instituto da 

transação penal, previsto no artigo 76 da Lei n. 9.099/95 (Juizado Especial 

Criminal), enfraquecendo deste modo, o Direito Penal, pela remota possibilidade 

de aplicação de penas privativas de liberdade.  

O artigo 76 da Lei 9099/95 define transação penal como a aplicação 

imediata de pena restritiva de direitos ou multas: “Havendo representação ou 

tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de 

arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 

restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta.” Cabe ressaltar 

que a maioria das novas infrações penais, pela quantidade da pena cominada, 

enseja a aplicação dos institutos da transação penal, suspensão do processo e 

suspensão condicional da pena. 

No que concerne à pena restritiva de direito prevista na Lei 9605/98, 

em seu art. 7º, I e II elas são autônomas e substituem as penas privativas de 

liberdade nos casos em que se tratar de crime culposo ou for aplicada a pena 

privativa de liberdade inferior a quatro anos.  As penas restritivas de direitos, 

que terão a mesma duração da pena privativa de liberdade, compreendem: 

prestação de serviços à comunidade; interdição de direitos; suspensão parcial 

ou total de atividades; prestação pecuniária e recolhimento domiciliar (artigo 8º). 

Segundo o artigo 18 da Lei 9.605/1998, “a multa será calculada 

segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada 

no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor 

da vantagem econômica auferida”. Essa modalidade de sanção poderá ser 

aplicada cumulativa, isolada ou alternativamente.  Porém, nota-se que em 

muitas situações a pena de multa é excluída e são absolvidos os poluidores ao 
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decretar extinta a punibilidade e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva 

do Estado:  

 
Delito contra o meio ambiente. Poluição de rio. Lançamento 
de efluentes, expondo a perigo a incolumidade humana, 
animal e vegetal (art. 54, § 2º, inciso V, da Lei n. 9.605/98). 
Testemunho de policial e documentos que não deixam 
margem à dúvida quanto ao envolvimento do agente na 
atividade ilícita. Crime formal e de perigo. Desnecessidade 
da ocorrência efetiva do dano, bastando a potencialidade 
lesiva que possa causar. Deixar de adotar medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou 
irreversível   (Art. 54, § 3º, da Lei n. 9.605/98). Figura 
equiparada. Conduta que não pode ser entendida como 
autônoma, no caso dos autos. Absolvição que se impõe. 
Dosimetria. Circunstâncias judiciais que se confundem com 
o tipo penal. Exclusão, também, da pena de multa, imposta 
sem previsão legal. Prescrição da pretensão punitiva do 
Estado. Extinção da punibilidade344.  

 

Esse quadro demonstra um cenário geral da ineficácia e lentidão, em 

que há um grande número de ocorrência de prescrição.   

Muito embora a pena de multa, que consiste no pagamento ao fundo 

penitenciário de quantia estabelecida na sentença e calculada em dias-multa, 

aparente ser a melhor das soluções em matéria de sanção penal, a legislação 

brasileira tornou-a ineficaz e destituída de poder de intimidar ou de reparar o 

mal causado. A pouca efetividade da sanção pecuniária no Direito Penal 

brasileiro, segundo entendimento jurisprudencial, se dá em razão de que caso 

não for paga pelo condenado, seu valor se transformará em cobrança através 

de execução fiscal, nos termos do artigo 51 do Código Penal, alterado pela Lei 

9.268/1996. Assim sendo, o condenado paga se quiser, e, se a sua opção não 

for pagar, terá a possibilidade de discutir por anos o crédito tributário constituído 

pela inscrição da multa penal em dívida ativa, interpondo embargos à execução 

e valendo-se de todos os inúmeros recursos que a lei processual civil brasileira 

oferece. 

Assim, como a finalidade do presente trabalho é tentar demonstrar os 

limites da proteção jurídica do meio ambiente no caso de desastres, será 

 
344 BRASIL. TJSC, 2.º Câm. Crim., Apelação Criminal n. 2010.059681-8, Joaçaba, rel. Des. Irineu 
João da Silva, j. 29.03.2011. 
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necessário analisar a evolução da Teoria do Delito no Direito Penal para que se 

possa verificar aplicação da Teoria do Domínio do Fato e da Imputação Objetiva 

em casos de desastres ambientais antropomórficos. 

O conhecimento da teoria geral do delito é importante, pois somente 

através do entendimento dos elementos que determinam a relevância penal de 

uma conduta, e das regras que estabelecem quem, quando e como deve ser 

punido, estar-se-á em condições de exercitar a prática do Direito Penal. 

 

 

5.2.1 O modelo positivista de Von Liszt 

 

Sob a influência do método analítico da doutrina alemã, a definição 

dogmática de crime foi se aperfeiçoando dos diversos elementos que compõem 

o delito, com a contribuição de outros países, como Itália, Espanha, Portugal, 

Grécia, Áustria e Suíça. Os elementos do clássico de delito afastavam 

completamente qualquer contribuição das valorações filosóficas, psicológicas e 

sociológicas345. Essa orientação, que pretendeu resolver todos os problemas 

jurídicos nos limites exclusivos do Direito positivo e de sua interpretação, deu um 

tratamento exageradamente formal ao comportamento humano que seria 

definido como delituoso. Assim, a ação, concebida de forma puramente 

naturalística, estruturava-se com um tipo objetivo-descritivo; a antijuridicidade 

era puramente objetivo-normativa e a culpabilidade, por sua vez, apresentava-

se subjetivo-descritiva.346  

Assim, Von Liszt elaborou o conceito clássico de delito, representado 

por um movimento corporal (ação), produzindo uma modificação no mundo 

exterior (resultado). Essa concepção simples, clara e didática, fundamentava-se 

num conceito de ação eminentemente naturalístico, que vinculava a conduta ao 

resultado mediante o nexo de causalidade. Essa estrutura clássica do delito 

mantinha em partes absolutamente distintas o aspecto objetivo, representado 

 
345 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, Curso de Derecho Penal; 
Parte Geral, Madri, Universitas, 1996, p. 228. 
346 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
87. 
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pela tipicidade e antijuridicidade, e o aspecto subjetivo, representado pela 

culpabilidade.347  

Para compreender a doutrina de Von Liszt não se pode ignorar que 

ele atribuía à ciência dogmática uma dupla vertente: a de ciência sistemática, 

que opera de forma semelhante à concebida por Binding (análise, síntese das 

proposições jurídicas, construção do sistema); e, em segundo lugar, a de ciência 

prática.348 Por outro lado, a subordinação ao Direito positivo realizava a garantia 

da segurança jurídica — um dos valores fundamentais do Direito, que, por sua 

vez, configurava o princípio basilar do Estado de Direito: o império da lei, que se 

traduzia no princípio de legalidade.349  

O formalismo e a exclusão de juízos de valor do método positivista 

não deixavam de ser uma forma a mais de analisar, reconstruir e aplicar o Direito, 

que, ademais, dificultava o risco de sua manipulação subjetiva por parte do 

intérprete.350 Por outro lado, o naturalismo oferecia, com Von Liszt, a elaboração 

dogmática uma base sólida, a realidade cientificamente observável, que também 

contribuiria para a segurança jurídica. Ao mesmo tempo, colocava o Direito atrás 

do fato e a serviço da vida real, abrindo uma brecha no sistema jurídico pela qual 

podia penetrar a realidade e que evitava a concepção do Direito como um fim 

em si mesmo.351  

O objeto da ciência do direito positivista era somente o direito 

positivado, que era composto, abrangido e limitado pelos códigos e leis, os quais 

não estavam infensos a considerações éticas, sociais, políticas ou filosóficas, 

antepondo-se a toda e qualquer referência de natureza jusnaturalista. De todas 

as críticas que se fez ao positivismo a mais procedente é aquela que recai sobre 

a sua incapacidade de admitir a invalidade de uma norma formalmente 

 
347 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
91. 
348 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, 
Barcelona, Bosch, 1992, p. 53 
349 PUIG, Santiago Mir, Introducción a las bases del Derecho Penal, 2ª ed., Montevideo, 
Editorial IB de F, 2003, p. 275. 
350 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
92. 
351 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, 
Barcelona, Bosch, 1992, p. 54. 



178 
 

produzida, mas materialmente incompatível com o ordenamento jurídico 

vigente.352  

Assim, duas teorias podem extrair deste modelo: a teoria causal ou 

naturalista da ação; e a teoria psicológica da culpabilidade (culpabilidade como 

vínculo psicológico que une o autor ao fato, por meio do dolo ou da culpa).  

Para os penalistas clássicos, o crime continha dois aspectos, a saber, 

um objetivo, composto do fato típico (ação + tipicidade), da antijuridicidade, e 

outro subjetivo, integrado pela culpabilidade.  

O aspecto objetivo compreendia, portanto, o fato típico e a 

antijuridicidade. O fato típico continha os seguintes elementos: ação e tipicidade. 

A antijuridicidade apresentava-se como consequência inerente à 

tipicidade. O fato típico presumia-se antijurídico, salvo quando presente alguma 

causa justificante, verbi gratia, legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Tais causas 

possuíam somente requisitos objetivos, de modo que prescindiam, para sua 

constatação, da presença de elementos subjetivos ou psicológicos. 

Sendo o fato típico e antijurídico, restaria somente a análise da 

culpabilidade, compreendida como o vínculo psicológico que unia o autor ao fato 

por intermédio do dolo ou da culpa. A imputabilidade do agente, concebida como 

capacidade de ser culpável, atuava como seu pressuposto 

 

 

 

5.2.3 A forma neoclássica 

 

O pensamento chamado “neoclássico” surgiu em 1907, com a 

publicação da publicação da obra de Reinhard Frank sobre culpabilidade, porém 

a obra de Edmund Mezger, é tido como a que melhor sintetiza o sistema em 

questão. O sistema neoclássico diverge do anterior, por seu aporte filosófico, 

pois enquanto os clássicos tinham inspiração no positivismo de Augusto Comte, 

 
352 PRASO, Luiz Régis, Curso de Direito Penal brasileiro. 17 ed. Rio de janeiro: Foresne, 2019, 
v.1,  p. 99. 
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os neoclássicos se viram grandemente influenciados pelo neokantismo e pela 

filosofia de valores353 .  

O neokantismo, diferentemente do naturalismo, procurou dar 

fundamento autônomo às ciências humanas, em vez de submetê-las ao ideal de 

exatidão das ciências naturais. Para o neokantismo, a peculiaridade das ciências 

humanas reside em que a realidade deve ser referida com base nos valores 

supremos de cada ciência. 

Por esse modelo, Reinhard Frank entendeu que a aplicação de uma 

pena somente se justifica quando o agente, podendo agir de outro modo, decidiu 

cometer o crime. Não seria justo, por outro lado, impor a pena se o sujeito, no 

momento do fato, não possuía condições psicológicas de comportar-se de modo 

distinto (dadas as pressões externas irresistíveis que sofrera). Não se pode 

considerar reprovável (ou culpável) o ato de alguém que, nas circunstâncias 

concretas, agiu de uma forma que qualquer pessoa mediana, em face da 

situação, teria agido.354 

Essa importante contribuição de Frank fez com que evoluísse a noção 

de culpabilidade, acrescentando a ela um novo elemento, a exigibilidade de 

conduta diversa, isto é, a necessidade de se constatar que o sujeito podia agir 

de outro modo.355  

Assim, culpabilidade passou a conter três elementos: a) a 

imputabilidade (que deixou de ser simples pressuposto); b) o dolo e a culpa; e c) 

a exigibilidade de conduta diversa.356 

Essa reformulação transformou o tipo penal, que era puramente 

descritivo de um processo exterior, em tipo de injusto, contendo, algumas vezes, 

elementos normativos e, outras vezes, elementos subjetivos357. A 

antijuridicidade, por sua vez, deixou de ser a simples e lógica contradição da 

conduta com a norma jurídica, num puro conceito formal, começando-se a adotar 

 
353 Alguns doutrinadores nacionais utilizam ‘modelo neokantista” para explicar a evolução do 
conceito de crime, verbi gratia, Cezar Roberto Bitencourt e Luiz Flavio Gomes.. 
354 PUIG, Santiago Mir, Introducción a las bases del Derecho Penal, 2ª ed., Montevideo, 
Editorial IB de F, 2003, p. 284. 
355 PUIG, Santiago Mir, Introducción a las bases del Derecho Penal, 2ª ed., Montevideo, 
Editorial IB de F, 2003, p. 285. 
356 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
97. 
357LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, Curso de Derecho Penal; 
Parte Geral, Madri, Universitas, 1996, p. 233 
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um conceito material de antijuridicidade, representado pela danosidade social, 

com a introdução de considerações axiológicas e teleológicas, permitindo a 

interpretação restritiva de condutas antijurídicas. A culpabilidade, finalmente, 

também passou por transformações nesta fase teleológica, recebendo de Frank 

a “reprovabilidade”, pela formação da vontade contrária ao dever, facilitando a 

solução das questões que a teoria psicológica da culpabilidade não pode 

resolver.358 

O neokantismo apostou na reformulação do velho conceito de ação, 

atribuindo nova função ao tipo penal, além da transformação material da 

antijuridicidade e a redefinição da culpabilidade, sem alterar, o conceito de crime, 

como a ação típica, antijurídica e culpável. 

Toda realidade traz em seu bojo um valor preestabelecido (cultura), 

permitindo a constatação de que o Direito positivo não contém em si mesmo um 

sentido objetivo que deve ser, simplesmente, “descoberto” pelo intérprete. Ao 

contrário, as normas jurídicas, como um produto cultural, têm como pressupostos 

valores prévios, e o próprio intérprete que, por mais que procure adotar certa 

neutralidade, não estará imune a maior ou menor influência desses valores.359 

 

 

5.2.4 Sistema Finalista de Welzel 

 

A dogmática convencionou indicar como marco do sistema finalista o 

ano de 1931, quando Hans Welzel publicou um trabalho intitulado Causalidade 

e omissão. Nele, Welzel aproxima-se filosoficamente das “doutrinas 

fenomenológico-ontológicas que buscavam dar ênfase a leis estruturais do ser 

humano e torná-las o fundamento das ciências que se ocupam do homem. 

Neste sistema, parte-se de dados empíricos, isto é, de constatações 

colhidas da realidade, que funcionam como realidades pré-jurídicas imutáveis. 

Assim, Welzel estruturou seu conceito de ação a partir da constatação de que 

todo comportamento humano é movido por uma finalidade. “A finalidade é a 

 
358 PUIG, Santiago Mir, Introducción a las bases del Derecho Penal, 2ª ed., Montevideo, 
Editorial IB de F, 2003, p. 291 
359 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, 
Barcelona, Bosch, 1992, p. 60. 
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espinha dorsal da conduta humana”360. Todos os homens dirigem seus 

comportamentos finalisticamente, influenciados que são pelos conhecimentos 

prévios sobre as relações de causa e efeito; dessa forma, as pessoas podem 

antever, dentro de limites, as possíveis consequências produzidas pelos mais 

variados atos.361 

A partir da máxima de que ninguém age sem ter, por detrás, uma 

intenção, por mais singela que seja, Welzel reformulou o conceito de ação e de 

dolo; além disso, reestruturou diversos elementos da teoria do delito. Sendo o 

dolo a espinha dorsal da conduta, não se pode analisar a ação humana sem 

perceber o intuito que a moveu. Welzel afirmava que o causalismo (representado 

pelos sistemas clássico e neoclássico, que adotavam a teoria causal ou 

naturalista da ação) era cego e o finalismo, vidente.362 

De fato, deve-se ao finalismo os avanços da dogmática penal. A 

exemplo, duas grandes conquistas, que, não dependem do conceito finalista de 

ação, mas do qual tiveram uma motivação para sua consolidação universal.  

A primeira, o finalismo contribuiu decisivamente para o descobrimento 

do desvalor da ação, como elemento constitutivo do injusto penal, e para melhor 

delimitação da própria culpabilidade e de outros pressupostos da 

responsabilidade penal.363 Pode-se constatar que, hoje, a finalidade é apenas 

um dentre vários fatores que determinam o injusto penal. De mais a mais, a 

finalidade representa apenas uma parte do desvalor da ação, pois este consiste 

principalmente na criação de um risco não permitido, que independe dos fins do 

autor. Mas, de qualquer forma, deve-se reconhecer que o finalismo percebeu, 

com acerto, que a representação e os fins do autor exercem um papel importante 

na determinação do injusto, inclusive, diga-se de passagem, nos próprios crimes 

omissivos. 

A segunda, é que o finalismo possibilitou uma concepção mais 

adequada dos diversos tipos de crimes, vebi gratia, o injusto da tentativa que 

 
360 WELZEL, Hans. Estudios de Derecho Penal. Tradução de Gustavo Eduardo Aboso e Tea 
Löw. Bienos Aires: BdeF, 2003, p. 51. 
361 WELZEL, Hans. Derecho Penal alemán. Tradução Carlos Fontam Balestra. Buenos Aires: 
Imprenta, 1956, p. 25. 
362SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, 
Barcelona, Bosch, 1992, p. 73. 
363 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
119. 
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nem sequer chega a integrar um tipo penal se não se levar em consideração a 

intenção finalista do autor. Outrossim, a distinção entre autor e partícipe no plano 

do injusto, tendo como base o domínio do fato, somente poderá ser realizada se 

o dolo for considerado elemento integrante do tipo.  

A bem da verdade, a locução “domínio final do fato”, utilizada por 

Welzel, induz a erro, uma vez que dá a impressão de que a finalidade seja algo 

peculiar ao domínio do fato, a despeito de instigador e cúmplice também agirem 

finalisticamente. Mas na verdade é que todos os coparticipantes devem agir com 

dolo para que se possa perguntar quem, dentre eles, tem o domínio do fato e 

quem não o tem. Sob outra perspectiva, se o tipo for reduzido à causalidade, a 

distinção entre autoria e participação ficaria reduzida a vagas, deficientes e 

incertas considerações de culpabilidade e de medição da pena, com sérios riscos 

ao dogma da responsabilidade penal subjetiva.364 

 Não obstante, o próprio Welzel deixou certas dúvidas acerca da 

preeminência do seu método sobre outros, admitindo que uma mesma coisa 

pode ser contemplada em mais de um de seus aspectos possíveis; da mesma 

forma, a ação humana pode ser considerada sob o ponto de vista causal-

naturalístico, ou sob o ponto de vista espiritual.365  

Sob a ótica ontologista do finalismo é questionável à luz da evolução 

da filosofia, tendo levado tanto as correntes hermenêuticas como as analíticas a 

abandonarem a pretensão de apreender essências próprias do ontologismo.366  

 

O ontologismo finalista parte de um objetivismo 
essencialista, que desconhece que os conceitos que temos 
não são puros reflexos necessários da realidade, mas 
construções humanas baseadas em um consenso social 
contingente. Não basta para isso a intenção de cada 
indivíduo.367  
 

 
364 ROXIN, Claus. Autoria y dominio del hecho en derecho penal. Trad. Joaquin Cuello 
Contreras e José Luis Serrano Gonzâlez de Murillo. Madri: Marcial Pons, 1998, p. 58. 
365 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 28. 
366 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
213. 
367 PUIG, Santiago Mir, Introducción a las bases del Derecho Penal, 2ª ed., Montevideo, 
Editorial IB de F, 2003, p. 304. 
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Deve-se, por isso, reconhecer o papel decisivo do normativo na 

construção da dogmática jurídico-penal. A crítica desse modelo deve-se ao fato 

de que partindo dos postulados do finalismo não era possível explicar de maneira 

satisfatória a punibilidade dos delitos cometidos de maneira culposa, na medida 

em que o comportamento humano, nesses casos, não pode ser visto como um 

acontecimento causal guiado pela finalidade humana.  

Não se pode negar a necessidade de uma base empírica nos fatos 

relevantes para o Direito Penal, nem a necessidade de respeitar os 

condicionamentos da realidade para que os princípios normativos do Direito 

Penal possam influir adequadamente no comportamento humano e nas relações 

sociais. 

Tal concepção não angariou muitos adeptos, dentre outros motivos, 

pelo fato de que a teoria social da ação faz com que condutas socialmente 

aceitas constituam irrelevantes penais, o que, em última análise, significa a 

revogação de uma lei penal por um costume social.  

Um dos primeiros autores que, já no último quarto do século passado, 

passou a questionar as bases filosóficas e o método utilizado por Hans Welzel, 

foi Claus Roxin dando origem ao sistema funcionalista 

 

 “[...] eu mesmo defendo uma extensa introdução de dados 
empíricos na sistemática e na dogmática das teorias gerais 
do direito penal. Mas oponho-me à maneira como isso é feito 
pela teoria finalista da ação e suas pretensões quase de 
direito natural, oposição essa que articularei em três 
pontos.368 

 

Para Roxin, num primeiro momento, é até possível que a estrutura da 

ação, enquanto único dado lógico-real descoberto pelo finalismo, influencie 

marcantemente a construção do sistema jurídico-penal, mas ela em nada 

contribui para impedir infiltrações ideológicas no âmbito da dogmática penal. Por 

outro lado, a ação final, se tomada como fundamento empírico-ontológico do 

direito penal e oposta aos pontos de partida normativos, compreende apenas um 

aspecto limitado da realidade, abrangendo de modo bastante incompleto o 

substrato fático dos acontecimentos jurídicos penalmente relevantes. Mas, por 

 
368 ROXIN, Claus. Autoria y dominio del hecho en derecho penal. Trad. Joaquin Cuello 
Contreras e José Luis Serrano Gonzâlez de Murillo. Madri: Marcial Pons, 1998, p. 72. 
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fim, é verdade que a teoria finalista da ação gera consequências para a estrutura 

do delito que influenciaram extensamente a jurisprudência e a legislação alemãs 

(e as brasileiras). Assim, a chamada teoria da culpabilidade, que não atribui 

qualquer relevância para o dolo. A teoria finalista da ação chega, assim, a 

resultados práticos, mas estes resultados não são, de modo algum, 

necessariamente corretos, e sim em parte corretos e em parte errôneos. Isso 

também refuta as pretensões quase jusnaturalistas dos resultados obtidos.369 

 

 

5.2.5 Modelo finalista de Jakobs e Roxin 

 

Como se expôs alhures, a elaboração de um pensamento sistemático 

constitui preocupação quase unânime na evolução recente do Direito Penal, 

porém há um ponto de discórdia: trata-se de definir se elementos relativos à 

política criminal devem influenciar a construção do sistema jurídico-penal 

(tendência mais recente), ou se a dogmática penal deve ser totalmente alheia a 

tais considerações (concepção tradicional).  

No último século, maioria dos autores propôs que a construção do 

trabalho sistemático em Direito Penal devesse ser alheia e, além disso, contrária 

a toda espécie de finalidade político-criminal. Só que tal pensamento carrega, 

indiscutivelmente, uma influência do positivismo (jurídico), segundo o qual a 

dogmática deve ser analisada sem qualquer influência das dimensões sociais ou 

políticas. Disso resulta um sistema voltado à elaboração de soluções 

inequívocas e uniformes na aplicação do Direito Penal, ainda que nem sempre 

se mostrem justas.  

Então, preocupado com imbróglio, Jescheck370 propôs que o 

importante deve ser sempre a “solução da questão de fato”, devendo as 

exigências sistemáticas ocupar um segundo plano na aplicação do Direito Penal.  

Os problemas político-criminais configuram o conteúdo próprio da 

teoria geral do delito. O sistema jurídico-penal, desse modo, deve ser orientado 

 
369 ROXIN, Claus. Autoria y dominio del hecho en derecho penal. Trad. Joaquin Cuello 
Contreras e José Luis Serrano Gonzâlez de Murillo. Madri: Marcial Pons, 1998, p. 72/79. 
370 JESCHEK, Hans-Heinrich. Desenvolvimento, tarefas e métodos do direito penal comparado. 
Trad. Pablo Rodrigo Alflen da Silva. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2006, 217. 
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pela busca de soluções político-criminalmente satisfatórias, não se admitindo 

mais a separação entre dogmática penal e política criminal, como 

tradicionalmente concebida. O caminho correto só pode consistir em deixar 

penetrar as decisões valorativas político-criminais no sistema do Direito Penal, 

em que sua fundamentação legal, sua clareza e legitimação, sua combinação 

livre de contradições e seus efeitos não estejam sob o enfoque das abordagens 

do sistema formal positivista proveniente de Liszt. A vinculação entre Direito e a 

utilidade político-criminal não pode se contradizer, mas devem harmonizar-se em 

uma síntese, do mesmo modo que o Estado de Direito e o estado social não 

formam em verdade contrastes inconciliáveis, mas uma unidade dialética. Uma 

ordem estatal sem uma justiça social não forma um Estado material de Direito.371  

Na singularidade entre política criminal e dogmática penal, a teoria do 

delito estrutura-se de modo que todas as “categorias concretas do delito 

(tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade) devem sistematizar-se, desenvolver-

se e contemplar-se desde o início sob o prisma de sua função político-criminal” 

e não segundo prévios ontológicos (ação, causalidade, estruturas lógico-reais 

etc.). Essa abordagem é designada por funcionalismo, justamente porque 

considera que a análise da teoria do crime deve observar a função político 

criminal do Direito Penal.372 

Na evolução da teoria do delito a tendência de normativização dos 

conceitos, a partir dos modelos funcionalistas, isto é, pela elaboração de 

conceitos com base em juízos de valor, e pela orientação do sistema penal a 

finalidades político criminais, é mister. Só que se trata de um movimento com 

dois vértices:  

(...) o primeiro, de natureza moderada — sustentado por 
Roxin —, que procura fundamentar o sistema penal com 
caracteres teleológicos e axiológicos (normativismo 
funcional teleológico); o segundo, mais radical — defendido 
por Jakobs —, que postula a total renormativização do 
sistema penal, com fundamento sistêmico (normativismo 
sistêmico).373 

  

 
371 ROXIN, Claus. Autoria y dominio del hecho en derecho penal. Trad. Joaquin Cuello 
Contreras e José Luis Serrano Gonzâlez de Murillo. Madri: Marcial Pons, 1998, p. 85. 
372 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
218. 
373 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
219. 
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Diferenciam-se pela renormativização total do sistema e suas 

categorias e no grau de relativização do aspecto metodológico funcionalista: no 

normativismo teleológico (Roxin) preocupa-se com os fins do Direito Penal, ao 

passo que o normativismo sistêmico (Jakobs) se satisfaz com os fins da pena, 

isto é, com as consequências do Direito Penal.  

Ou seja, orientação teleológica funcional norteia-se por finalidades 

político-criminais, priorizando valores e princípios garantistas; a orientação 

funcionalista sistêmica, por sua vez, leva em consideração somente 

necessidades sistêmicas e o Direito Penal é que deve ajustar-se a elas. 

 

 

5.3 Da omissão penalmente relevante 

 

A legislação penal brasileira não apresenta um conceito de ação ou 

omissão, deixando-o sua elaboração à doutrina. Porém, a sistematização do 

Direito Penal utiliza o critério da classificação em ação e omissão. A Ciência do 

Direito Penal alemão esforçou-se na tentativa de formular um conceito amplo de 

ação que abrangesse também a omissão, e atribuiu-lhe funções relevantes na 

teoria do delito.  

No século XIX já se falava em ação antijurídica e culpável, mas 

somente na definição de Ihering, reconhecendo a antijuridicidade, no Direito 

Civil, como um elemento objetivo, representando a contrariedade ao 

juridicamente desejável.374 A antijuridicidade foi trasladada para o Direito Penal 

Von Liszt, sendo acrescido da culpabilidade, por exigência da responsabilidade 

subjetiva, própria do Direito Penal.375  

A ação deve cumprir a função de elemento básico, unitário, da teoria 

do delito, à qual se acrescentam todas as comprovações ou valorações do juízo 

jurídico-penal. E, também, deve cumprir uma função limitadora, excluindo 

aquelas formas de condutas que careçam de relevância para o Direito Penal.  

 
374LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, Curso de Derecho Penal; 
Parte Geral, Madri, Universitas, 1996, p. 245. 
375SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, 
Barcelona, Bosch, 1992, p. 101.  
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Ação e omissão, stricto sensu, constituem as duas formas básicas do 

fato punível, cada uma com sua estrutura específica, distinta: a primeira viola 

uma proibição (crime comissivo), a segunda descumpre uma ordem (crime 

omissivo). Omissão, “é a não ação com possibilidade concreta de ação; isto é, a 

não realização de uma ação finalista que o autor podia realizar na situação 

concreta”.376 

Para que se possa compreender os crimes praticados (de forma 

omissiva) pelos administradores/gestores das grandes mineradoras envolvidas 

nas tragédias ambientais ocorridas em Minas Gerais, mister se faz um estudo a 

respeito dos crimes omissivos. Como se saber, o Direito Penal contém normas 

proibitivas e normas imperativas: a infração das normas imperativas constitui a 

essência do crime omissivo, pois a conduta que infringe uma norma 

mandamental consiste em não fazer a ação ordenada pela referida norma. 

Assim, a omissão em si mesma não existe, juridicamente, pois somente a 

omissão de uma ação determinada pela norma configurará a essência da 

omissão. 

Como explica Francisco Muñoz Conde, tipifica-se o crime omissivo 

quando o agente não faz o que pode e deve fazer, que lhe é juridicamente 

ordenado.377 Portanto, o crime omissivo consiste sempre na omissão de uma 

determinada ação que o sujeito tinha obrigação de realizar e que podia fazê-lo. 

São duas teorias que explicam a natureza jurídica da omissão: a 

naturalística, ou também chamada de causal, que determina que a omissão, 

como abstenção de movimento, produziria um resultado, havendo nexo entre o 

não agir e a modificação no mundo exterior causada pela conduta; e normativa 

ou jurídica, que parte do princípio de que a omissão é um nada e do nada, nada 

vem (exnihilo, nihil). A omissão não produz resultado material algum, ou seja, ela 

própria não traz modificações no mundo exterior. A possibilidade de atribuir ao 

omitente algum resultado naturalístico dá-se não por haver nexo real entre a 

omissão e o resultado (até porque esse nexo é inexistente), mas como 

 
376 PUIG, Santiago Mir, Introducción a las bases del Derecho Penal, 2ª ed., Montevideo, 
Editorial IB de F, 2003, p. 332 
377 CONDE, Francisco Muñoz. Derecho Penal; Parte General, 3ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 
1996, p. 253 
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decorrência de uma obrigação jurídica anterior à omissão, que impõe ao sujeito 

que, podendo, aja no sentido de evitar a produção do resultado. 378 

O nexo entre omissão e resultado é, portanto, jurídico ou normativo, 

ou seja, deriva da existência de um dever jurídico de agir para evitar o resultado. 

Nesse sentido dispõe o Código Penal Brasileiro no art. 13, § 2º: “A omissão é 

penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 

resultado...”. 

O crime omissivo divide-se em omissivo próprio e omissivo impróprio, 

como se verá a seguir. 

 

 

5.3.1 Crimes omissivos próprios (ou puros) 

 

São crimes de mera conduta, o próprio tipo penal incriminador 

descreve uma conduta omissiva, a exemplo do Código Penal Brasileiro: 

 

Omissão de socorro Art. 135 - Deixar de prestar 
assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 
criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou 
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não 
pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. 
 
Abandono material Art. 244. Deixar, sem justa causa, de 
prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 
(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente 
inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes 
proporcionando os recursos necessários ou faltando ao 
pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, 
fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer 
descendente ou ascendente, gravemente enfermo. 
 
Omissão de notificação de doença Art. 269 - Deixar o 
médico de denunciar à autoridade pública doença cuja 
notificação é compulsória. 

 

Como se pode verificar, o tipo penal nem sequer faz referência à 

ocorrência de um resultado naturalístico, ou seja, basta que o sujeito se tenha 

 
378 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
300. 
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omitido indevidamente, independentemente da ocorrência de qualquer 

modificação no mundo exterior. A princípio, são crimes dolosos, mas nada 

impede que o legislador crie um tipo omissivo próprio culposo, assim como 

ocorreu no caso do art. 13 da lei 10.829/03: 

 

Omissão de cautela Art. 13. Deixar de observar as cautelas 
necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou 
pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma 
de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade. 
 

Observa-se que nos crimes omissivos próprios há uma desobediência 

à normal mandamental, norma esta que determina a prática de uma conduta, 

que não foi realizada. Existe um dever de agir imposto normativamente, quando 

possível cumpri-lo, sem risco pessoal. Verifica-se que a abstenção é suficiente 

a desobediência ao dever de agir para que o delito se consume.  

O resultado que eventualmente surgir dessa omissão será irrelevante 

para a consumação do crime, podendo representar somente o seu exaurimento, 

pois responderá pelo resultado quem lhe deu causa, que, na hipótese, não foi o 

omitente; pode em alguns casos, quando houver previsão legal, configurar uma 

majorante ou uma qualificadora. Melhor explicação verifica-se em Cezar Roberto 

Bitencourt: 

 

Exemplo típico é o da omissão de socorro, quando o agente 
deixa de prestar assistência nas condições previstas no art. 
135: com a simples abstenção consuma-se o crime de 
omissão de socorro. Pode acontecer, porém, que a pessoa 
em perigo, à qual foi omitido socorro, venha a sofrer uma 
lesão grave ou até morrer, concretizando uma consequência 
danosa, produzida por um processo causal estranho ao 
agente, no qual se negou a interferir. Nesse caso, o agente 
continua responsabilizado por crime omissivo próprio, isto é, 
pela simples omissão, pela mera inatividade. O eventual 
resultado morte ou lesão grave, nessa hipótese, constituirá 
somente uma majorante da pena do crime de omissão de 
socorro, como prevê excepcionalmente o dispositivo 
específico (art. 135, parágrafo único, do CP); pelo crime de 
homicídio ou de lesão grave responderá o seu causador, 
que, na hipótese em exame, não pode ser o omitente.379 

 
379 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
301. 
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4.3.2 Crimes omissivos impróprios (ou impuros ou comissivos por omissão) 

 

Nos crimes comissivos por omissão, o tipo penal incriminador 

descreve uma conduta positiva, ou seja, uma ação. Mas na verdade, o sujeito 

responde pelo crime porque estava juridicamente obrigado a impedir a 

ocorrência do resultado e, mesmo podendo fazê-lo, omitiu-se. Para que alguém 

responda por um crime comissivo por omissão é necessário que, nos termos do 

art. 13, § 2º, do Código Penal, tenha o dever jurídico de evitar o resultado: 

 

Relevância da omissão A omissão é penalmente relevante 
quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 
O dever de agir incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o 
resultado;  
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da 
ocorrência do resultado. 

 

Nesses crimes, o agente não tem simplesmente a obrigação de agir, 

mas a obrigação de agir para evitar um resultado, isto é, deve agir com a 

finalidade de impedir a ocorrência de determinado evento. Nos crimes 

comissivos por omissão há, na verdade, um crime material, isto é, um crime de 

resultado. 

Nos crimes comissivos por omissão, existe uma norma, que a 

doutrina380 determinada como ‘norma de dever de segundo grau’, dirigida a um 

grupo restrito de sujeitos. Tal norma impõe um dever de agir, para impedir que 

processos alheios ao sujeito, estranhos a ele, venham a ocasionar um resultado 

lesivo, como nas tragédias de Mariana e Brumadinho: os 

gestores/administradores tinham sob sua tutela, a obrigação de evitar o mal 

ocorrido. Essa era a norma mandamental, dirigida a um grupo restrito 

(administradores/gestores da Vale S/A).  

 
380 Verifica-se em MONREAL, Eduardo Novoa. Fundamentos de los delitos de omisión, Buenos 
Aires, Depalma, 1984, p. 139; SAUER, Guillermo, Derecho Penal, Barcelona, Bosch, 1956, p. 
156 e em TAVARES, Juarez, Teorias do Delito. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980 p. 68. 
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A norma de mandado de segundo grau dirige-se apenas àquelas 

pessoas que têm uma especial relação de proteção com o bem juridicamente 

tutelado. Devem, em primeiro lugar, logicamente, abster-se de praticar uma 

conduta que o lese, como qualquer outro; em segundo lugar, devem também 

agir para evitar que outros processos causais possam ocasionar algum dano. 

 

Esses sujeitos relacionados assim de maneira especial, com 
determinados interesses jurídicos, são chamados de 
garantidores, que devem prevenir, ajudar, instruir, defender 
e proteger o bem tutelado ameaçado. São a garantia de que 
um resultado lesivo não ocorrerá, pondo em risco ou lesando 
um interesse tutelado pelo Direito. Essa questão foi debatida 
na doutrina durante longo tempo, aliás, desde a obra de 
Feuerbach, principalmente em virtude da ausência de 
previsão legal que orientasse o intérprete na identificação do 
garantidor. A figura do garantidor era, portanto, pura 
elaboração doutrinário jurisprudencial. A doutrina criou uma 
série de condições ou hipóteses que poderiam ser 
consideradas as fontes do dever de evitar o resultado.381 

 

Na promulgação do Código Penal em 1940, o texto legal se 

encontrava exatamente na situação destacada por Zaffaroni, onde a figura do 

garantidor era simples produto de elaboração doutrinária, não havendo nenhuma 

norma legal que permitisse identificá-lo. Porém, com a reforma da Parte Geral – 

Lei 7.209 de 1984 – regulou-se expressamente as hipóteses em que o agente 

assume a condição de garantidor, conforme já exposto alhures. 

Continuando, mas para poder ser imputado em um crime comissivo 

por omissão, mister se faz que a ação do omitente preencha alguns 

pressupostos fundamentais. 

O primeiro seria o poder agir. Na omissão é necessário que o sujeito 

tenha a possibilidade física de agir, para que se possa afirmar que não agiu 

voluntariamente. É insuficiente, pois, o dever de agir. É necessário que, além do 

dever, haja também a possibilidade física de agir, ainda que com risco 

pessoal.382 O segundo, é a evitabilidade do resultado, ou seja, ainda que o 

omitente tivesse a possibilidade de agir, fazendo-se um juízo hipotético de 

 
381 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Manual de Derecho Penal, 6ª ed., Buenos Aires, Ediar, 1991, 
p. 456. 
382 TAVARES, Juarez, Teorias do Delito. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980 p. 75 
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eliminação, imaginando-se que a conduta devida foi realizada, há que se verificar 

se o resultado teria ocorrido ou não, pois se a realização da conduta devida 

impede o resultado, considera-se a sua omissão causa desse resultado.383 Sem 

embargo, se a realização da conduta devida não impediria a ocorrência do 

resultado, que, a despeito da ação do agente, ainda assim se verificasse, deve-

se concluir que a omissão não deu “causa” a tal resultado. E a ausência dessa 

relação de causalidade, ou melhor, no caso, relação de não impedimento, 

desautoriza que se atribua o resultado ao omitente, sob pena de consagrar-se 

uma odiosa responsabilidade objetiva, como acabou fazendo o Código de 

Trânsito Brasileiro384:  

 

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do 
acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não 
podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de 
solicitar auxílio da autoridade pública: Penas - detenção, de 
seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir 
elemento de crime mais grave.  
Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o 
condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida 
por terceiros ou que se trate de vítima com morte 
instantânea ou com ferimentos leves. 

 

Por fim, segundo o Código Penal Brasileiro, o dever de impedir o 

resultado: mas, se o agente podia agir e se o resultado desapareceria com a 

conduta omitida, ainda assim não se pode imputar o resultado ao sujeito que se 

absteve. Por isso, mister uma terceira condição, ou seja, é preciso que o sujeito 

tivesse o dever de evitar o resultado (o especial dever de impedi-lo ou que ele 

fosse garantidor da sua não ocorrência). Até a vigência, inclusive, do Código 

Penal de 1940, não se dispunha de nenhuma determinação legal clara nesse 

sentido, conforme dito alhures. 

 

 

5.3.2.1 O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância; 

 

 
383 TAVARES, Juarez, Teorias do Delito. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980 p. 76 
384 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 234. 
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Conforme narrativa, alhures, da dinâmica do rompimento das 

barragens, importante contextualizar os riscos inerentes à atividade minerária e 

os parâmetros para identificação do risco geotécnico inaceitável (intolerável), 

para poder entender o dever de agir que tinha, por lei, a VALE, através de seus 

gestores/administradores, de cuidado, proteção e vigilância. 

Como se sabe, a atividade minerária é ontologicamente arriscada e 

bastante associada ao modelo de organização de uma moderna sociedade de 

risco. Contudo, a reserva de última palavra sobre a análise qualitativa 

(gravidade) e quantitativa (probabilidade) do risco que deve ou não ser tolerado 

(permitido/proibido) incumbe à sociedade, diretamente ou através de seus 

representantes no Poder Público. A identificação do risco proibido é possível a 

partir da análise das Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais e da União 

para a gestão e segurança de barragens, bem como pelos documentos técnicos 

dos casos de Mariana e Brumadinho, disponíveis e elaborados pelas VALE S/A. 

No início dos anos 2000, o Estado de Minas Gerais foi pioneiro em 

inaugurar legislação especificamente voltada para segurança 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.385 

O Programa foi iniciado com a publicação da Deliberação Normativa 

COPAM n.º 62/2002386 e evoluiu com as Deliberações Normativas COPAM n.º 

 
385 Governo de Minas adota medidas preventivas para aumentar segurança nas barragens em 
Cataguases. Disponível em < http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/741-governo-de-
minas-adota-medidas-preventivas-para-aumentar-seguranca-nas-barragens-em-cataguases> 
Acesso em maio de 2020. 
386 Deliberação Normativa COPAM nº 62, de 17 de dezembro de 2002 que dispõe sobre critérios 
de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório de água 
em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas Gerais.< 
https://www.ceivap.org.br/barragem/Normativa-COPAM-MG-62-2002.pdf> Acesso em maio de 
2020. 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/741-governo-de-minas-adota-medidas-preventivas-para-aumentar-seguranca-nas-barragens-em-cataguases
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/741-governo-de-minas-adota-medidas-preventivas-para-aumentar-seguranca-nas-barragens-em-cataguases
https://www.ceivap.org.br/barragem/Normativa-COPAM-MG-62-2002.pdf
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87/2005387 e 124/2008388, bem como com a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM 

n.º 2.372/2016389, que regulamentou o Decreto Estadual n.º 46.993/2016390. O 

Programa Estadual prevê:  

 

(i) classificação de barragens de rejeitos quanto ao 
potencial de dano e suas características técnicas:  

a. Classe I (baixo potencial de dano ambiental);  
b. Classe II (médio potencial de dano ambiental);  
c. Classe III (alto potencial de dano ambiental). 

(ii) acompanhamento amostral da situação atual de 
operação e da implantação das medidas corretivas e de 
controle apontadas pelas Auditorias de Segurança de 
Barragem;  
(iii) sistema informatizado Banco de Declarações 
Ambientais (DBA) para cadastro das Declarações de 
Condição de Estabilidade (DCEs) 

 

Antes que a legislação federal exigisse, a mineira antecedeu e passou 

a exigir execução periódica de Auditorias Técnicas de Segurança das estruturas 

de barragem por profissionais legalmente habilitados, com periodicidade de um 

a três anos e emissão de relatório e laudo técnico, mediante emissão de 

Declaração de Estabilidade (DCE) para a FEAM.  

A Declaração de Condição de Estabilidade – DCE é o documento 

assinado pelo empreendedor e pelo responsável técnico que o elaborou, 

atestando a condição de estabilidade da estrutura em análise, com cópia da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). No meio técnico da 

 
387Deliberação Normativa COPAM nº 87, de 17 de junho de 2005 que altera e complementa a 
Deliberação Normativa COPAM N.º 62, de 17/12/2002, que dispõe sobre critérios de 
classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório de água em 
empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas Gerais.< 
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8251#:~:text=%C3%89%20o%20volum
e%20total%20do,topografia%20da%20funda%C3%A7%C3%A3o%20do%20reservat%C3%B3r
io.> Acesso em maio 2020. 
388 Situação da Politica Nacional de Segurança de Barragens em MG. < 
https://progestao.ana.gov.br/destaque-superior/eventos/oficinas-de-intercambio-1/seguranca-
de-barragens/oficina-de-seguranca-de-barragens-brasilia-2016/oficina-seg-barragens_regioes-
co-e-sul_apres-thiago_pnsb-em-mg.pdf> Acesso em maio de 2020. 
389 RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/FEAM nº 2.372, de 06 de maio de 2016 que estabelece 
diretrizes para realização da Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragens de 
rejeito com alteamento para montante e para a emissão da correspondente Declaração 
Extraordinária de Condição de Estabilidade de que trata o Decreto nº 46.993 de 02 de maio de 
2016 e da outras providencias. < http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=41215>  
Acesso em maio de 2020. 
390 DECRETO N° 46.993, DE 2 DE MAIO DE 2016 que institui a Auditoria Técnica Extraordinária 
de Segurança de Barragem e dá outras providências. < 
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=41216 > Acesso em maio de 2020. 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8251#:~:text=%C3%89%20o%20volume%20total%20do,topografia%20da%20funda%C3%A7%C3%A3o%20do%20reservat%C3%B3rio
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8251#:~:text=%C3%89%20o%20volume%20total%20do,topografia%20da%20funda%C3%A7%C3%A3o%20do%20reservat%C3%B3rio
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8251#:~:text=%C3%89%20o%20volume%20total%20do,topografia%20da%20funda%C3%A7%C3%A3o%20do%20reservat%C3%B3rio
https://progestao.ana.gov.br/destaque-superior/eventos/oficinas-de-intercambio-1/seguranca-de-barragens/oficina-de-seguranca-de-barragens-brasilia-2016/oficina-seg-barragens_regioes-co-e-sul_apres-thiago_pnsb-em-mg.pdf
https://progestao.ana.gov.br/destaque-superior/eventos/oficinas-de-intercambio-1/seguranca-de-barragens/oficina-de-seguranca-de-barragens-brasilia-2016/oficina-seg-barragens_regioes-co-e-sul_apres-thiago_pnsb-em-mg.pdf
https://progestao.ana.gov.br/destaque-superior/eventos/oficinas-de-intercambio-1/seguranca-de-barragens/oficina-de-seguranca-de-barragens-brasilia-2016/oficina-seg-barragens_regioes-co-e-sul_apres-thiago_pnsb-em-mg.pdf
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=41215
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=41216
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engenharia de barragens, são usuais as expressões “a barragem passa” ou “a 

barragem não passa”, em função do resultado da análise de estabilidade 

desenvolvida para aquela estrutura. São previstas três condições possíveis para 

a conclusão da auditoria externa: estabilidade Garantida; estabilidade não 

garantida; sem conclusão de estabilidade por falta de dados e documentos 

técnicos.391 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM estabelece 

anualmente um cronograma de fiscalizações em barragens de rejeitos. Por 

exemplo, em 2017, as fiscalizações priorizaram:  

 

empreendimentos que não apresentaram as declarações de 
condição de estabilidade na periodicidade correta; 
barragens que não apresentaram condição de “estabilidade 
garantida”; situação em que o “auditor não pode concluir 
devido à falta de dados e/ou documentos técnicos”.392  

 

Em 2018, as fiscalizações priorizaram:  

 

as barragens que não tiveram as declarações de condição 
de estabilidade apresentadas na periodicidade correta; as 
estruturas consideradas com alto potencial de dano 
ambiental; aquelas onde o auditor não atestou pela 
estabilidade;  onde a auditoria foi inconclusiva devido à falta 
de dados ou documentos técnicos.393 

 

Após 10 anos da promulgação das normas reguladoras das barragens 

em Minas Gerais, a União estabeleceu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens – PNSB394. Em 2017, após o rompimento da barragem de Fundão, 

 
391 Disponível na decisão do juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público Federal, nos autos 
do processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822, < http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-
samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes > Acesso em 16 de agosto de 2021. 
392Disponível em http://www.feam.br/component/content/article/15/1728-barragens-2019 Acesso 
em maio de 2020. 
393Disponível em http://www.feam.br/component/content/article/15/1728-barragens-2019 Acesso 
em maio de 2020. 
394 Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 que Estabelece a Política Nacional de Segurança 
de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou 
temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei no 9.433, de 8 
de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.feam.br/component/content/article/15/1728-barragens-2019
http://www.feam.br/component/content/article/15/1728-barragens-2019
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em Mariana, foram criados o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e o 

Sistema Integrado de Gestão e Segurança de Barragens de Mineração395.  

O Plano de Ações Emergenciais para Barragens de Mineração – 

PAEBM é exigido na legislação federal396, na mesma linha dos Planos de 

Contingência397 já previstos na legislação estadual, é um documento técnico e 

de fácil entendimento elaborado pelo empreendedor, no qual estão identificadas 

as situações de emergência em potencial da barragem, estabelecidas as ações 

a serem executadas nesses casos e definidos os agentes a serem notificados. 

Para cada estrutura, a VALE S/A e sua join venture,  tinham a obrigação legal de 

elaborar o PAEBM, reforçando e concretizando os deveres previstos nas normas 

do setor.  

Desta forma, foram fixados os elementos normativos relacionados à 

gestão de riscos geotécnicos, bem como foram identificados os parâmetros 

aceitáveis (toleráveis) para as análises de estabilidade geotécnica pelas 

mineradoras em estudo.  

Foram, ainda, fixados os conceitos de situação de emergência, nível 

de emergência e sua classificação de acordo com o nível de controle, e 

enunciados os deveres de transparência, segurança e emergência. Nesse 

contexto de normas e deveres, os funcionários da VALE detinham internamente 

profunda informação sobre a situação de criticidade de suas barragens, mas 

optaram por assumir riscos criminosos.398 

 
395 Portaria DNPM n 70389 de 17 de maio de 2017 - SEGURANÇA DE BARRAGENS Cria o 
Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o Sistema Integrado de Gestão em Segurança 
de Barragens de Mineração e estabelece a periodicidade de execução ou atualização, a 
qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano 
de Segurança da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e Especial, da Revisão 
Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência para Barragens de 
Mineração, conforme art. 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, que 
estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB. 
396 Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 que Estabelece a Política Nacional de Segurança 
de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou 
temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei no 9.433, de 8 
de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. 
397Disponível em < 
/http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/plano2019/INSTRUCOES_E_MODELO_DE_PLANO_
CONTINGENCIA1.pdf >  Acesso em maio de 2020. 
398 Disponível na decisão do juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público Federal, nos autos 
do processo n. 0002725-15.2016.4.01.3822, < http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-
samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes > Acesso em 16 de agosto de 2021. 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/atuacao-na-1a-instancia/acoes
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Voltando à análise do dever de agir que incumbe a quem tenha por lei 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância é um dever legal, decorrente de lei, 

aliás, o próprio texto legal o diz. Dever esse que aparece numa série de 

situações, como garantir que todas as medidas estipuladas por lei foram 

tomadas para que não houvesse os desastres; que o material utilizado para 

construção da barragem é de primeira qualidade e que, eventuais trincas, 

rachaduras ou fissuras foram imediatamente notificadas aos órgãos 

competentes para tomar alguma medida de prevenção em caso de desastres. 

Assim, no caso de Marian e Brumadinho, a simples análise dos fatos ocorridos 

chega-se á conclusão que o crime que praticaram, na verdade, não é omissão 

de socorro, mas homicídio, ainda que culposo, pois detinham a posição de 

garantidores a não superveniência de um resultado letal, e esse dever lhe é 

imposto pela ordem jurídica. 

 

 

5.4 Direito Penal do Inimigo 

 

 

A sociedade brasileira vive um novo inimigo: as empresas 

causadoras do desastre ambiental antropomórfico, mais precisamente, a IEM. 

Direito Penal do inimigo é um modelo teórico de política criminal, desenvolvido 

por Günther Jakobs399, que estabelece a necessidade de separar da sociedade, 

excluindo das garantias e direitos fundamentais, àqueles que o Estado 

considere inimigos seu. Com a ocorrência em Mariana e Brumadinho passou-

se a indagar se os gestores/administradores das empresas responsáveis pelas 

catástrofes seriam também responsabilizados criminalmente, por suas condutas 

omissivas, e mais, se seriam responsabilizados pelas mortes ocorridas.  

Pelo tópico anterior, já ficou claro que a resposta é sim, deveriam 

serem julgados pelos crimes e condenados pelas mortes de inocentes.   

 
399 JAKOBS, Gunher. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas. 2 ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007, p. 56. 
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Só que, no Brasil não se aplica a versari in re illicita400, onde o 

agente responde por qualquer decorrência de sua ação proibida, mesmo que 

aja sem culpa, mas sim nullun crime sine culpa, ou seja, a responsabilidade com 

culpa.  

A responsabilidade penal no Brasil guarda natureza pessoal e 

caráter subjetivo, iniciando-se com a prática da conduta, comissiva ou omissiva, 

consciente e voluntária, na medida em que o dolo ou a culpa – na condição de 

elemento subjetivo do crime – devem estar presentes na análise do fato em 

concreto. Logo, dificilmente a responsabilidade penal alcançaria os gestores das 

empresas responsáveis pelo evento danoso, em casos de crimes como 

homicídio e lesão corporal.   

Na ocorrência de um desastre ambiental antropomórfico, verifica-

se a insuficiência do Direito Penal, como ultima ratio, para imposição de uma 

punição que poderia dissuadir futuros eventos catastróficos, haja vista que tais 

crimes, sob à ótica da legislação atual, caracterizam-se por delitos de média 

gravidade, beneficiando os réus com vários instrumentos processuais 

(transação penal, suspensão condicional da processo, recursos, etc) e penais 

(livramento condicional, pagamento de multa e regime aberto para cumprimento 

de pena, suspensão condicional da pena, prescrição, etc). Assim, mesmo que 

haja alguma ação judicial criminal em face dos gestores das empresas, 

responderiam por crimes ambientais, inundação, desabamento, etc., cuja 

efetiva punição ficaria aquém do evento danoso. Há que se considerar, ainda, a 

possibilidade de uma vantagem econômica do desastre, pois, se levar em 

consideração algum interesse da empresa na área devastada, por exemplo, as 

indenizações pagas em razão das perdas das vidas humanas, seriam 

insuficientes como forma de dissuasão para novos eventos catastróficos.  

A priori, não há como atribuir a um acusado a responsabilidade 

solidária pelo evento delituoso, somente pelo fato de supostamente pertencer 

ao corpo gerencial de uma empresa ou a um grupo criminoso. E, se isso fosse 

possível, se estaria diante de uma inaceitável hipótese de responsabilidade 

 
400 O chamado versari in re illicita (permanecer em assunto ilícito) implica que aquele que realizar 
um ato ilícito penal responde por todas as consequências derivadas deste fato, ainda que em 
sua inicial atuação não houvesse nenhum nexo subjetivo. ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte 
General. Fundamentos. La Estructura de la Teoria del Delito. Traducción de Diego-M. Luzón 
Peña; Miguel Díaz y Garcia Conlledo; y Javier de Vicente Remesal, Madrid: Civitas, 2003, p. 325. 
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penal objetiva, com todos os gravíssimos corolários que daí podem resultar, pois 

“permitir a presunção da responsabilidade penal de alguém simplesmente 

porque faz parte do grupo, se caso for, traduz-se na direta inviabilização da 

ampla defesa”401. 

O Brasil é uma país extrativista mineral, um dos maiores 

exportadores de minérios do mundo e, em razão disso, possui, também, 

inúmeras barragens como as de Mariana e Brumadinho que podem estar na 

iminência de um colapso, em razão da imprudência/negligência das empresas 

exploradoras, e também por parte da inatividade fiscalizatória estatal.  

Deixar-se-ia os responsáveis impunes diante do dano? A 

aplicação da legislação atual é compatível para esse tipo de evento ambiental? 

Se o juiz utilizar apenas a legislação penal atual e ambiental, pouca eficácia teria 

a pena àqueles que foram imputados os crimes. 

Talvez a criação de um Direito Penal dos desastres, com o intuito 

de não só tutelar o meio o ambiente, mas, também, afastar a inimputabilidade 

de gestores em razão das catástrofes antropomórficas, com resultado morte, 

poderia ser o caminho a se traçar contra a impunidade dos eventos. 

Só que, para tanto, se faz mister a conjugação de duas teorias do 

Direito Penal alemão. A teoria do domínio do fato criada em 1939 por Hans 

Welzel, porém desenvolvida por Claus Roxin, em 1963, que diz: autor é a 

pessoa que, mesmo não tendo praticado diretamente a infração penal, decidiu 

e ordenou sua prática a subordinado seu, o qual foi o agente que diretamente a 

praticou em obediência ao primeiro.402 Logo, utilizando a teoria do domínio do 

fato, em razão da excepcionalidade do evento desastre, verifica-se que há 

probabilidade de julgamento dos gestores das empresas-devastadoras perante 

o Poder Judiciário, pelos crimes contra a vida praticados em face das vítimas da 

catástrofe.  

Já teoria da imputação objetiva, tem-se atribuição a alguém da 

realização de uma conduta criadora de um relevante risco juridicamente proibido 

e a produção de um resultado jurídico. “Trata-se de um dos mais antigos 

 
401 STF, AgRg no Habeas Corpus nº 138.637/SP, Ministro Relator Celso de Mello, j. 10.10.2020. 
402 “Urheber ist die Person, die, auch wenn sie die Straftat nicht direkt begangen hat, ihre 
Begehung an ihren Untergebenen entschieden und angeordnet hat, der der Agent war, der sie 
direkt begangen hat, um der ersten zu gehorchen” in ROXIN, Claus. Täterschaft und 
Tatherrschaft. Berlim:  De Gruyter  Verlag,  2015, p. 36. 
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problemas do Direito Penal, qual seja, a determinação de quando a lesão de um 

interesse jurídico pode ser considerada “obra” de uma pessoa. Na verdade, 

cuida-se de uma teoria com missão de restringir a atribuição da imputação, 

delimitando as fronteiras entre o penalmente permitido e o proibido.”403 A 

imputação objetiva pressupõe “a realização de um perigo criado pelo autor e 

não coberto por um risco permitido dentro da abrangência do tipo”. Pode 

também considerar “o incremento do risco e o fim de proteção da norma”. Por 

isso, não põe em destaque o resultado naturalístico, próprio da doutrina causal 

clássica, e sim o resultado (ou evento) jurídico, que corresponde à afetação ou 

perigo de afetação do bem penalmente tutelado, ou seja, do objeto jurídico. 

Nesse requisito, convém observar que há também imputação objetiva quando a 

conduta aumenta o risco permitido com violação relevante do dever de 

cuidado.404 

Assim, diante de numa situação drástica e extrema que os 

desastres antropomórficos geram, e também diante da pouca eficácia da Lei 

9605/98, que trata dos Crimes Ambientais, a aplicação dessas duas teorias do 

Direito Penal pode ser uma forma de afastar a inimputabilidade dos gestores 

nos crimes contra a vida. 

Enquanto a maioria dos pensadores acadêmicos vê o Direito Penal 

algo ultrapassado e, consequentemente, com pouco eficácia para situações 

como dos dessas ambientais, este trabalho defende um Direito Penal 

excepcional, para casos excepcionais que visa a melhor tutela do meio 

ambiente, que é um bem comum de todos.  

A partir desse modelo, contribuir-se-á na adoção de um paradigma 

da sustentabilidade ambiental da Indústria Extrativista Mineral, que, agora, seus 

gestrores/administradores estarão, de fato, preocupados, com a sociedade e o 

meio ambiente, já que um Direito Penal dos desastres afastará a impunidade 

nos crimes desta categoria.  

 

 

 
403 ROXIN, Claus, Reflexões sobre a problemática da imputação em Direito Penal, in Problemas 
fundamentais de Direito Penal, trad. Ana Paula dos Santos Luís Natscheradetz, Lisboa, Vega, 
1986, p. 145. 
404 LUIZ RÉGIS PRADO, Curso de Direito Penal brasileiro, Parte Geral, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1999, p. 167. 
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5.5 Estudo sobre a imputação objetiva e a teoria do domínio do fato nos 

desastres ambientais 

 

A teoria geral do crime sempre esteve sujeita a uma fisiológica 

construção doutrinária. O “causalismo”, o “finalismo” e a “teoria social da ação” 

tentaram fornecer subsídios para a solução dos mais intrincados problemas que 

desafiam a intervenção do Direito Penal. 

Por óbvio, a relação de causalidade não poderia permanecer inerte 

a esse dinamismo doutrinário. No século passado, as ciências naturais influíram 

na teoria da condição ou equivalência, que atribuía relevância a todos os 

antecedentes do resultado naturalístico. 

 
Pensadores alemães da época como Von Kries, Von Bar e 
Rümelin defenderam a teoria da “causalidade adequada”: 
“dentre os inúmeros condicionantes do resultado, causa é o 
fator que, segundo a experiência humana, é mais apto a 
produzi-lo.” Já Binding, Oetermann e Stoppato formularam a 
teoria da “eficiência”, segundo a qual considera-se causa a 
condição mais eficaz na produção do evento. Mezger e 
Beling eram prosélitos da teoria da “relevância jurídica”, que 
extrapola o terreno da pura causalidade para ingressar no 
campo normativo. Antolisei e Grispigni apresentaram 
variantes da “causalidade adequada”: a causa humana e a 
condição perigosa.405 
 

No Brasil, como é sabido, a reforma penal de 1984 prestigiou a teoria 

da equivalência dos antecedentes causais. Este ideário, que Von Buri 

transportou para o terreno jurídico (costuma-se atribuir a paternidade filosófica 

desta teoria a Stuart Mill; alguns, porém, creditam-na a Julius Glaser), causou 

forte impacto entre os cultores do Direito Penal, principalmente em virtude das 

comodidades práticas que proporciona: a ação causal pode ser facilmente 

identificada por meio de um mecanismo batizado de processo de eliminação 

hipotética. Os partidários mais obstinados da teoria da conditio sine qua non 

nunca vergaram ao peso das críticas dos que nela apontam o risco do regressus 

ad infinitum: a teoria da equivalência se limita à causalidade material, que não 

prescinde da consideração da causalidade subjetiva; em outras palavras, a 

 
405 ALVES, Ricardo Barbosa. Introdução Teoria da Imputação Objetiva Teoria do Domínio do 
Fato. Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. São Paulo, n. 1, p. 15, 2001. 
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causalidade não determina, de per si, as consequências jurídico-penais do 

comportamento humano: é preciso que haja culpa (lato sensu).406 

Mas o tempo se encarregou de mostrar a insuficiência das mais 

variadas propostas teóricas para resolver toda a gama de problemas ligados à 

aferição do nexo causal. Surge, então, a “teoria da imputação objetiva”, 

prometendo suprir as múltiplas deficiências que a causalidade material encerra. 

Não é uma proposta nova. É originária das obras de Karl Larenz e Richard Honig. 

Tem mais de setenta anos, mas permaneceu no esquecimento por décadas. Foi 

resgatada por Claus Roxin e Enrique Gimbernat Ordeig, lá pelos anos sessenta. 

Espalhou-se pela Europa e, agora, alcança a América do Sul407. É uma teoria 

verdadeiramente revolucionária, vocacionada a promover uma autêntica 

reengenharia da teoria do delito. Trabalha com princípios ainda pouco 

explorados pela doutrina criminal: risco permitido, risco proibido, incremento do 

risco permitido, mas que usualmente utilizado do Direito dos Desastres408. Sem 

falar, ainda, da finalidade protetiva da norma, conceitos com os quais procura 

estabelecer critérios seguros para atribuir objetivamente a lesão de um 

determinado interesse jurídico à conduta de um indivíduo. 

Já a “teoria do domínio do fato”, conterrânea da teoria da imputação 

objetiva, e com fortes raízes finalistas, é anunciada como ponto de encontro 

entre as demais teorias que discorrem sobre o concurso de pessoas. Promove 

sensíveis alterações na definição de autoria e participação, e aponta solução 

para algumas situações em que o agente, mesmo sem executar material e 

pessoalmente o núcleo do tipo, deve ser considerado autor, e não simplesmente 

partícipe.409 

A dimensão que o debate em torno destas teorias vem alcançando 

nos círculos acadêmicos e forenses justifica o uso das mesmas nos casos dos 

desastres antropomórficos, haja vista que, com o Direito Penal atual, 

possivelmente, os (reais) responsáveis pelas catástrofes se safarão da justiça 

 
406 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 329. 
407 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
706. 
408 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica. São Paulo: 
Editora RT, 2015, p. 82/91 
409 ALVES, Ricardo Barbosa. Introdução Teoria da Imputação Objetiva Teoria do Domínio do 
Fato. Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. São Paulo, n. 1, p. 15, 2001. 
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criminal, respondendo, apenas, por crimes ambientais, cujas penas são 

despiciendas. 

O presente estudo não se reveste de maiores pretensões. O cada vez 

mais crescente interesse em torno das teorias abaixo explanadas, somada à 

inegável relevância prática que ela possui, tornam necessário, antes de qualquer 

passo ousado, um estudo de caráter introdutório e expositivo, na tentativa da 

aplicação da mesma em casos de desastres antropomórficos, como o de 

Mariana e Brumadinho.  

 

 

5.5.1 Teoria da Imputação Objetiva (Objektiven Zurechnung) por Claus Roxin410  

 

 
410 Segundo Claus Roxin, precursor da teoria, quem primeiro introduziu o conceito da imputação 

de uma conduta a um resultado como problema de cunho jurídico (e não naturalístico) foi o 
civilista Karl Larenz, em 1927. Larenz definira o conceito de imputação para o Direito, em sua 
obra  “A teoria da imputação de Hegel e o conceito de imputação objetiva” (Hegels 
Zurechnunglehre und der Begriff der Objektiven Zurechnung). Segundo Larenz era necessário  
estabelecer os pressupostos jurídicos adequados para determinar quais consequências de 
nossos atos podem nos ser atribuídas como obras nossas e quais são obras do acaso. Em 1930, 
Richard Honig trouxe a mesma preocupação para o Direito Penal, em seu artigo “Causalidade e 
imputação objetiva” (Kausalität und Objektive Zurechnung). Honig tomou como ponto de partida 
a polêmica existente entre a teoria da equivalência dos antecedentes e a teoria da causalidade 
adequada, no que concerne à busca do critério acertado para se atribuir um resultado a uma 
pessoa. No lugar de pressupostos causalísticos (ou materiais), deveria o jurista valer-se de 
requisitos jurídicos para se estabelecer um liame entre ação e resultado. Claus Roxin, em 1970,  
escreveu suas reflexões sobre a problemática da imputação no direito penal, resgatando o 
pensamento de Honig (Festschrift fur Richard M. Honig) quanto à rejeição da importância da 
causalidade material, e elaborou as bases fundamentais da “moderna” teoria da imputação 
objetiva (calcada no princípio do risco). “(...) a questão jurídica fundamental não consiste em 
averiguar se determinadas circunstâncias se dão, mas em estabelecer os critérios em relação 
aos quais queremos imputar a uma pessoa determinados resultados. A alteração da perspectiva 
que aqui se leva a cabo, da causalidade para a imputação, faz com que o centro de gravidade 
se desloque, já em sede de teoria da ação, da esfera ontológica para a normativa: segundo esta, 
a questão de saber se é possível imputar a um homem um resultado como obra sua, depende, 
desde o início, dos critérios de avaliação a que submetemos os dados empíricos. Por 
conseguinte, se, como faz Honig, colocarmos no centro de toda a discussão jurídico-penal ‘o 
juízo de imputação com o seu caráter específico e basicamente distinto do juízo causal’, tal 
implica a tese, hoje muito discutida, da normatividade do conceito jurídico-penal de ação” 
(ROXIN, Claus. Funcionalismo e imputação objetiva no direito penal. Trad. Luís Greco. Rio de 
Janeiro-São Paulo: Renovar, 2002, p. 93). A principal diferença entre a moderna teoria da 
imputação objetiva (Roxin) e sua concepção original (Larenz e Honig) consiste em 
“primeiramente, a formulação moderna trabalha com a ideia de risco, de perigo, ainda não 
presente de forma explícita nas primeiras construções; em segundo lugar, a formulação moderna 
desenvolve uma série de critérios de exclusão da imputação, enquanto as teorias primitivas 
esgotavam-se, fundamentalmente, em excluir os resultados imprevisíveis”, isto é, cuidavam dos 
chamados “cursos causais extraordinários” (GRECO, Luís. A teoria da imputação objetiva: uma 
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No Código Penal brasileiro há previsão de infrações chamadas de 

crimes “de mera conduta” ou “de mera atividade”, os quais se consumam com a 

simples realização de um comportamento omissivo ou comissivo, não se dando 

importância às suas eventuais consequências. Em outras vezes, ao contrário, o 

CP engloba, na sua descrição, a conduta humana e a consequência por ela 

produzida, isto é, o resultado, de tal forma que só haverá “crime consumado” 

quando esse “resultado” se concretizar. 

Da integração na descrição típica de ação e resultado, surge a 

necessidade de identificar se um terceiro elemento, que a “relação causal” entre 

os dois. Em razão disso, algumas teorias procuram identificar, demarcar e 

explicar a natureza, conteúdo e limites dessa “relação de causalidade”. 

A primeira, adotada pelo nosso ordenamento jurídico, é a chamada 

teoria da equivalência das condições ou condicio sine qua non, que tenta 

demonstrar a relação de causalidade entre a ação do agente e o resultado 

produzido. 

O art. 13, CP define que o resultado, de que depende a existência do 

crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação 

ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A primeira parte do 

dispositivo está afirmando que a relação de causalidade se limita aos crimes de 

resultado (crimes materiais). Já a segunda parte, consagra à adoção da teoria 

da equivalência das condições para determinar a relação de causalidade.411 

Para que se possa verificar se determinado antecedente é causa do 

resultado, deve-se fazer o chamado “juízo hipotético de eliminação”, que 

consiste no seguinte: 

 

imagina-se que o comportamento em pauta não ocorreu, e 
procura se verificar se o resultado teria surgido mesmo 
assim, ou se, ao contrário, o resultado desapareceria em 
consequência da inexistência do comportamento suprimido. 
Se se concluir que o resultado teria ocorrido mesmo com a 
supressão da conduta, então não há nenhuma relação de 
causa e efeito entre um e outra, porque mesmo suprimindo 
esta o resultado existiria. ao contrário, se, eliminada 

 
introdução. In: ROXIN, Claus. Funcionalismo e imputação objetiva no direito penal. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 71)  
411 COSTA JR. Paulo José da. Comentários ao Código Penal. São Paulo: Saraiva, 1986, v. 1, 
p. 74 e s. 
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mentalmente a conduta, verificar-se que o resultado não se 
teria produzido, evidentemente essa conduta é condição 
indispensável para a ocorrência do resultado e, sendo 
assim, é a sua causa.412 

Mas aplicação da teoria da equivalência das condições possui um 

calcanhar de Aquiles que é de levar ad infinitum a pesquisa do que seja a causa: 

Todos os agentes das condições anteriores responderiam 
pelo crime. Na verdade, se remontarmos todo o processo 
causal, vamos descobrir que uma série de antecedentes 
bastante remotos foram condições indispensáveis a 
ocorrência do resultado.413 

Em razão disso, procura-se limitar o alcance dessa teoria, utilizando-

se outros critérios que permitam identificar, entre as contribuições causais do 

resultado, aquelas que sejam, desde uma perspectiva normativa, relevantes 

para proteção do bem jurídico.414 Segundo a melhor doutrina sobre o assunto, 

esses critérios poderão ser estabelecidos de distintas formas: 

a) por institutos do estudo dogmático-penal, verbi gratia, os 
elementos subjetivos do tipo, com o objetivo de aferir se 
havia pelo menos previsibilidade de que a conduta realizada 
poderia produzir um resultado típico; b) por considerações 
valorativas acerca da causalidade, verbi gratia, as causas 
absolutamente independentes, ou a superveniência de 
causas relativamente independente que, por si sós, 
produzem o resultado; c) ou por postulados da teoria da 
imputação objetiva.415  

A segunda, é a teoria da imputação objetiva, criada por Claus Roxin, 

que pode ser vista como uma resposta do Direito Penal à sociedade de risco, 

buscando a crescer os critérios da causalidade os do risco permitido e do risco 

proibido, como elementos normativos. Assim, cria-se um redutor para as 

hipóteses de incidência da norma penal, com a inclusão de um novo requisito 

para a caracterização da tipicidade objetiva. 

 
412 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
713. 
413 JESUS, Damásio Evangelista de. Imputação Objetiva. São Paulo: Saraiva, 1.ª ed., 2000, p. 
23. 
414 PRADO, Luiz Regis, BINTECOURT, Cezar Roberto. Elementos de Direito Penal, Parte 
Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, v. 1, p. 73. 
415 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
714. 
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Pela tipicidade objetiva, a imputação liga-se não só ao resultado 

causado, mas à criação do risco (não permitido) de que se produzissem os 

resultados. Desta forma, o autor é aquele que contribuiu com a criação ou 

aumento do risco, tendo, ainda, o poder de interrompê-lo.416 

 

Um resultado causado pelo agente só deve ser imputado 
como sua obra em preenche o tipo objetivo unicamente 
quando o comportamento do autor cria um risco não 
permitido para o objeto da ação, quando o risco se realiza 
no resultado concreto, e este resultado se encontra dentro 
do alcance do tipo.417 

Esse risco não permitido se entende pela assunção de que, na vida 

em sociedade, vigora o princípio da confiança, o qual só teria afastado ao haver 

indicações objetivas que permitam aferir o risco existente e seu incremento em 

desacordo com as regras legais e sociais. 

Assim, caso o risco se realize, ou seja, caso ocorra o resultado 

danoso, considera-se que o tipo penal foi preenchido, permitindo a imputação do 

fato delitivo ao agente. Por outro lado, caso dano resulte de conduta que 

respeitava as normas vigentes, este não poderá ser imputado a ninguém, posto 

não haver o preenchimento do tipo.418 

A teoria não afasta a análise do tipo subjetivo, defendendo que a culpa 

depende da previsibilidade do resultado ou do incremento do risco, sendo esta 

aquilo que se é obrigado a prever de acordo com parâmetros jurídicos definidos, 

e não consoante possibilidade hipotética de previsão. Assim, a violação ao dever 

de cuidado (hipótese juridicamente prevista), é uma criação ou incremento do 

risco proibido.419 

Dessa forma, entende-se que as normas penais constituem um 

padrão de comportamento imposto aos indivíduos, o qual deve passar por 

diversos filtros (causalidade, tipicidade objetiva, imputação objetiva, tipicidade 

 
416 MENDES, Gilmar Ferreira. Bottini, Pierpaolo Cruz. PACELLI, Eugênio. Direito Penal 
Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 109-134. 
417 ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
São Paulo, n. 38, v. 10, p. 11-31, 2002, p. 13. 
418 ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
São Paulo, n. 38, v. 10, p. 11-31, 2002, p. 18. 
419 ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
São Paulo, n. 38, v. 10, p. 11-31, 2002, p. 21-22. 
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subjetiva, culpabilidade) para a aferição de sua relevância penal. Portanto, só os 

comportamentos perigosos, in casu, os desastres de Mariana e Brumadinho, que 

são previsíveis, são penalmente desvalorizados, sendo a imputação objetiva 

mera interpretação do comportamento e o tipo subjetivo uma ferramenta de 

delimitação do quanto é relevante ao direito penal.420 

Assim sendo, para que os crimes culposos sejam objetivamente 

imputáveis, a lesão deve ser uma expressão de uma conduta típica, realizada 

com lesão ao dever de cuidado, estando esta compreendida nos resultados que 

a norma buscava evitar. Ainda, basta mera cognoscibilidade ou advertibilidade 

das circunstâncias que fundamentam o perigo para que se justifique a imputação 

objetiva culposa.421 

Com isso, de acordo com Claus Roxin, será imprudente a ação 

daquele que, conhecendo os fatores de risco (ou, em sendo fatores que o agente 

deveria conhecer, este os desconheça) não se detém e acaba por realizar o 

resultado proibido pela norma.422 

Para Santiago Mir Puig, qualquer resultado danoso a de vindo de 

conduta que violou a regra explícita pode ser atribuído ao autor, posto que a 

violação da norma implica na previsibilidade concreta da periculosidade do 

ato.423 

Inobstante, é de se lembrar que a aplicação da causalidade segue 

como elemento fundamental para tipicidade, não sendo eliminada pela 

imputação objetiva. Destarte, té necessário que se demonstre que o 

comportamento do autor condicionou o mundo exterior ao resultado típico. 

Isto é, além da realização do risco não permitido, é necessário que 

esta se ligue ao âmbito da responsabilidade do autor. assim caso seja um 

terceiro, ou mesmo a vítima, o introdutor de um novo risco dos fatos, bom caso 

 
420 PRADO, Luiz Regis. CARVALHO, Érika Mendes de. A imputação objetiva no Direito Penal 
Brasileiro. Revista da Associação Brasileira de Ciências Penais, v. 2, n. 3, p. 81-110, 2005, 
p. 90-92. 
421 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Madrid: Civitas, 1997, p. 1020. 
422 ROXIN, Claus. Finalidad e imputación objetiva. Cuadernos de política criminal. Madrid, n. 
40, p. 131-146, 1990. 
423 PUIG, Santiago Mir. Significado e alcance da imputação objetiva em Direito Penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 13, n. 56, p. 173-201, 2005, p. 195. 
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este modifique ou suprime a previsibilidade do resultado da ação cada pela 

gente, a imputação poderá ser excluída.424 

Assim analisando in casu, objeto do presente trabalho, verifica-se que 

tanto o desastre de Mariana, quanto de Brumadinho, as empresas responsáveis 

pela manutenção (bem como os órgãos públicos que deveriam fiscalizar com 

maior seriedade), sabiam do risco que as barragens estavam passando, 

detinham em mãos dados concretos de que tais estruturas não tinham a menor 

possibilidade de operacionalidade. Negligenciaram seus atos em prol do lucro 

obtido da atividade. Não fizeram questão, ou não deram a menor importância, 

para as comunidades, para os vilarejos, para a fauna e flora, e muito menos para 

as vidas das famílias que, além de perderem tudo, esperança, futuro, perderam 

o bem mais valioso: a vida.  

De fato, deve-se ter cuidado com aplicação da teoria - que não é 

oficialmente adotada por nosso ordenamento jurídico, mas tão pouco rejeitada -

, de forma que não se perca esta diferenciação entre dolo e culpa, posto que 

enquanto a teoria da imputação objetiva considera responsável o agente pela 

mera consciência da periculosidade de sua ação, nosso Direito Penal não 

prescinde dos complexos elementos volitivos que compõem a tipicidade objetiva. 

A teoria, como se vê, também se aplica aos crimes omissivos, posto 

que só é possível conceber uma opção no Direito Penal quando esta se vincule 

a um dever de agir e, portanto, seja parte essencial do âmbito da projeção da 

norma. Desta forma, a omissão não constitui um aumento do risco, mas uma não 

diminuição deste, em contrariedade ao mandamento legal. Como dito alhures, o 

CP brasileiro expressamente adotou que são sine qua non. A aplicação da teoria 

da imputação objetiva se dá em momento posterior análise da causalidade, 

verificando-se se a omissão teve relevo no incremento ou não diminuição do 

risco. 

 

 

5.5.1.1 Os níveis de imputação, de acordo com Claus Roxin 

 

 
424 PUIG, Santiago Mir. Significado e alcance da imputação objetiva em Direito Penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 13, n. 56, p. 173-201, 2005, p. 198. 
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A priori, frisa-se que, para Roxin, a imputação ao tipo objetivo constitui 

problema ligado aos crimes que exigem resultado desvinculado no tempo e no 

espaço da conduta do agente: 

 
“Um resultado espaço-temporalmente distinto da ação do 
autor. Nos delitos de simples atividade, como a violação do 
domicílio (§ 123) ou o falso testemunho (§ 154), a imputação 
ao tipo objetivo esgota-se na subsunção sob os elementos 
específicos do tipo em questão. [...] Nos delitos de resultado, 
pelo contrário, é de se decidir de acordo com regras gerais 
se a lesão ao objeto da ação (por ex., a uma pessoa nos §§ 
212, 213, ou a uma coisa, no § 313), pode ser imputada ao 
acusado como obra sua; se não for este o caso, não terá ele 
matado, lesionado, danificado, etc., no sentido da lei”.425  
 

Por Roxin, a imputação objetiva se estrutura a partir de três níveis de 

imputação (ou três requisitos jurídicos para se imputar um resultado jurídico a 

uma determinada conduta): 

a) criação de um risco relevante e proibido - requer que o sujeito tenha 

produzido (ou aumentado) um risco relevante e proibido, caso contrário, ter-

se-á um fato penalmente atípico. Quem se aproveita de tais riscos, não pode 

ser considerado responsável pelo resultado, já que este não pode ser tido 

como sua causa. Outra categoria com a qual o autor trabalha é a dos “riscos 

permitidos”. O sujeito que produzi um risco permitido, não há imputação 

objetiva ao resultado. Também se compreendem no risco permitido os casos 

aos quais se aplica o princípio da confiança: não se pune quem pratica o fato 

na confiança de que terceiros, de quem se espera uma atitude subsequente, 

realizaram um ato conforme o Direito.426 

b) a realização do risco no resultado. São analisadas as causas imprevisíveis. 

Não se imputará objetivamente um resultado ao autor, quando este não 

detinha controle sobre o desenrolar causal dos acontecimentos. Se 

enquadram, também, neste nível de imputação os riscos que não tiveram 

nenhuma influência no resultado (e, portanto, teriam ocorrido de qualquer 

maneira). Existem casos nos quais o resultado teria ocorrido de qualquer 

 
425 ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
São Paulo, n. 38, v. 10, p. 11-31, 2002, p. 22. 
426 JESUS, Damásio Evangelista de. Imputação Objetiva. São Paulo: Saraiva, 1.ª ed., 2000p. 45 
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maneira. Em assim sendo, não se poderá imputar a ele o resultado 

produzido.427  

c) a exigência de que o resultado esteja dentro do alcance do tipo. Quando o 

tipo não compreende “resultados da espécie do ocorrido, ou seja, quando o 

tipo não for determinado a impedir acontecimentos de tal ordem, será 

relevante nos delitos culposos. Já em relação aos delitos dolosos, o exame 

do risco pode estar compreendido no alcance do tipo incriminador, cuja 

relevância encontra-se em três situações: a) autocolocação dolosa em 

perigo - quando as situações em que o ofendido se coloca dolosamente 

numa situação de perigo; b) heterocolocação consentida em perigo - é 

quando, de modo livre e consciente, o ofendido autoriza que alguém o 

coloque em situação perigosa. c) âmbito de responsabilidade de terceiros no 

resultado –a qual afasta a imputação objetiva de quem produziu inicialmente 

o risco proibido e relevante.428  

 

 

5.5.2 O entendimento de Günther Jakbos sobre a imputação objetiva  

 

Enquanto Roxin propôs, inicialmente, que a relação de causalidade 

material fosse ser completamente substituída pela relação de imputação 

objetiva, embora depois admitisse sua premência, Jakobs sempre sustentou ser 

impossível abrir mão de um mínimo de causalidade material na aferição da 

responsabilidade penal. Essa é a razão de que a teoria da imputação objetiva de 

Günther Jakobs distancia-se da de Claus Roxin. 

Assim, a imputação objetiva cumpriria um papel negativo, pois atuaria 

como uma teoria para restringir o alcance do nexo causal fundado na teoria da 

equivalência dos antecedentes.  

Para Jakobs, depois de se aferir a existência de nexo causal entre a 

conduta e o resultado, segundo a teoria da conditio sine qua non, por meio do 

processo de eliminação hipotética, deve-se verificar se houve imputação objetiva 

 
427 JESUS, Damásio Evangelista de. Imputação Objetiva. São Paulo: Saraiva, 1.ª ed., 2000p. 46 
428 JESUS, Damásio Evangelista de. Imputação Objetiva. São Paulo: Saraiva, 1.ª ed., 2000, p. 
46. 
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entre a conduta e o resultado, de modo que esta teoria age como um freio (e não 

como substituto) da relação de causalidade material.429  

Parte o professor alemão das seguintes premissas: a) a imputação 

objetiva é vinculada a uma sociedade concretamente considerada; b) o contato 

social gera riscos; e c) a imputação objetiva enfoca apenas comportamentos que 

violam um determinado papel social.430  

A tarefa de se determinar quando alguém deve responder por seus 

atos, segundo Jakobs, sempre se fez presente na história da humanidade, verbi 

gratia, o autor cita a passagem do Gênesis: 

 

(..) quando Adão procurou justificar-se perante Deus, 
dizendo que a maçã que comera lhe fora dada por Eva, a 
mulher que Ele havia criado. Adão, portanto, relatava o fato 
e, ao mesmo tempo, procurava se defender, transferindo a 
responsabilidade à mulher que o próprio Criador lhe 
enviara.431  
 

A imputação objetiva apenas guarda referência com comportamentos 

que violam determinado papel social.  

 

 

5.5.3 Teoria do Domínio do fato 

 

Para que se possa entender a Teoria do Domínio do Fato é necessário 

discorrer, em breves palavras, sobre as teorias que orbitam sobre o conceito de 

autoria em Direito Penal. São elas: a teoria subjetiva causal ou extensiva em cujo 

agentes que dão causa ao evento são considerados autores, 

independentemente de terem ou não praticado a ação descrita no tipo penal; já 

teoria formal objetiva ou restritiva expõe que são autores aqueles que praticam 

atos de execução previsto no tipo penal, enquanto partícipes são aqueles que 

concorrem para o resultado do crime sem praticar no todo o em parte, a ação 

tipificada; e a teoria objetiva subjetiva ou do domínio do fato, considera autor o 

 
429 JAKOBS, Günther. La imputación objetiva enDerecho Penal. Madrid, Civitas, 1996, p. 81 
430 JAKOBS, Günther. La imputación objetiva enDerecho Penal. Madrid, Civitas, 1996, p. 85. 
431 JESUS, Damásio Evangelista de. Imputação Objetiva. São Paulo: Saraiva, 1.ª ed., 2000, p. 
62, In JAKOBS, Günther. La imputación objetiva enDerecho Penal. Madrid, Civitas, 1996, p. 89 
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agente que detém o controle, embora possa não praticar atos executórios 

previstos no tipo penal.432 

Em 1963, Claus Roxin publicava sua monografia sobre a Autoria e 

Domínio do Fato. A expressão domínio do fato foi usada por Hegler em 1915, 

porém sem conotação que se lhe empresta atualmente, estando mais atrelada 

aos fundamentos da culpabilidade. A primeira formulação da ideia central da 

teoria do domínio do fato no plano da autoria, se deu efetivamente em 1939 por 

Welzel, referindo-se a um domínio final do fato como critério determinante de 

autoria. Mas, foi somente na década de 60 que o estudo monográfico de Roxin 

desenhou concretamente as linhas determinantes da teoria, aceita quase 

unanimemente pela doutrina criminal Internacional.433 

A teoria do domínio do fato propõe resolver a distinção entre autor e 

partícipe. Não se trata de determinar seu agente será ou não punido, mas sim 

se o será como autor, ou como mero partícipe. 

 

Os Códigos penais alemães, tanto o vigente434 a época da 
monografia de Roxin, como o atual, exigem que se faça essa 
distinção. O Código Penal brasileiro em seu art. 29 caput435, 
todavia, não ou exige, e mesmo insinua uma interpretação 
segundo a qual todo aquele que concorre para o crime - 
quem efetuou o disparo quem convenceu esse primeiro a 
que se cometesse o delito, quem emprestou a arma - é 
simplesmente autor do homicídio. Haveria mesmo autores 
de maior ou menor importância (conforme art. 29, § 1º., 
CP436), mas todos os concorrentes seriam autores. O atual 

 
432 JESUS, Damásio Evangelista de. Teoria do domínio do fato no concurso de pessoas. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 14-16. 
433 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014p. 13 
434 § 25. Autoria. (1) É punido como autor, quem comete o fato por si mesmo ou por meio de 

outrem. (2) Se vários cometem conjuntamente o fato, cada um é punido como autor (coautor).  
§ 26. Instigação. É punido como instigador, com pena igual à do autor, quem determinou 
dolosamente outrem ao cometimento de fato antijurídico doloso.  
§ 27. Cumplicidade. (1) É punido como cúmplice quem prestou dolosamente auxílio a outrem 
para o cometimento de fato antijurídico doloso. (2) A pena do cúmplice tem como base a 
cominação dirigida ao autor. Ele deve ser mitigada segundo o § 49 Abs. 1.» 

435  Art. 29, Código Penal Brasileiro: Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 

penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 
436 Art. 29, § 1º, CP - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 
um sexto a um terço 
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código penal alemão já exclui de antemão essa possibilidade 
exige que se diferencie entre o autor e partícipe.437  

 

Objetivamente, segundo o §25 do Código Penal Alemão 

(Strafgesetzbuch ou simplesmente StGB) propõe a auxiliar na subsunção do 

comportamento do autor. 

Roxin propôs a construção de um sistema da autoria do Direito Penal 

levando adiante a ideia de que o autor é quem atua com domínio do fato. Essa 

ideia não deve ser entendida como uma natural continuação de argumentos 

lançados por teorias antigas ou como uma mera combinação, verbi gratia, entre 

uma teoria objetivo-formal, para o qual autor é quem realiza o núcleo do tipo, e 

uma teoria subjetiva da autoria e da participação. 438 Autor é a figura central do 

tipo. O domínio do fato é, assim, uma das expressões, mas não a única, da ideia 

de que o autor de um delito é, sempre, a figura central do acontecer típico.439 

Segundo a monografia de Claus Roxin440, o domínio do fato como 

expressão de ideia reitora da figura central do acontecer do tipo manifesta-se de 

três formas concretas. 

A primeira denominada autoria imediata ou domínio da ação, revela 

se como o domínio sobre a realização do tipo, ou seja, o domínio de quem 

realiza, em sua própria pessoa, todos os elementos de um tipo, ou seja, o autor 

imediato. A segunda forma de dominar um fato está no chamado domínio da 

vontade ou autoria mediata, que se manifesta pela vontade de um terceiro que, 

por alguma razão, é reduzido a mero instrumento. As razões desse domínio, 

próprio do autor mediato, descrito também pelo §25, I do StGB, por meio da 

expressão “comete o fato por meio de outrem” são fundamentalmente três441:  

 
Em primeiro lugar, a coação exercida sobre o homem da 
frente. Aqui propõe Roxin o por ele chamado princípio da 

 
437 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014p. 14 
438 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1, p. 
1273. 
439 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014p. 14 
440 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014p. 25 
441  
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responsabilidade. (...) É o único parâmetro viável nos casos 
de coação, uma vez que dominar alguém que sabe o que faz 
é algo excepcional, que só pode ser admitido com base nos 
parâmetros fixados pelo legislador. (...)  
Um segundo grupo de razões para autoria imediata está no 
erro. Roxin desenvolve uma teoria escalonada dos vários 
que fundamentam a autoria mediata, que vão desde o erro 
de tipo até o erro de proibição evitável. (...) 
Por fim, É necessário que se reconheça a possibilidade de 
domínio por meio de um aparato organizado de poder. 
aquele que servindo-se de uma organização verticalmente 
estruturada e apartada, dissociada da ordem jurídica, imite 
uma ordem cujo cumprimento é entregue a executores 
fungíveis, que funcionam como meras engrenagens de uma 
estrutura automática, não se limita a instigar, mas é o 
verdadeiro autor mediato dos fatos realizados.442 

 

Conclui-se, desta forma, que os requisitos de autoria imediata são a 

emissão de uma ordem a partir de uma posição de poder dentro de uma 

organização verticalmente estruturada, dissociada do direito e a fungibilidade 

dos executores. Verbi gratia, o processo contra Eichmann, que inclusive serviu 

de paradigma de Roxin quando formulou a teoria no início da década de 60.443 

Acontece que tal teoria, aplicada no caso concreto, consegue-se 

vislumbrar em um plano governamental, ligados a crimes contra a administração 

pública e similares.444 Aqueles que não são adeptos a esta teoria, a criticam se 

deve ser aplicada também a organizações não dissociadas no direito, ou seja, 

às empresas, caso contrário a teoria cairia por Terra pois somente seria aplicado 

a determinados tipos de crimes. Quem quer aplicar a construção a empresas 

começa por negar a necessidade desse requisito (dissociação ou desvinculação 

da ordem jurídica), para com isso aplicar essa forma de autoria mediata a toda 

organização verticalmente estruturada e com executores fungíveis. 

O pai da teoria do domínio do fato insiste neste requisito, ou seja, 

apenas organiza ações de natureza criminosa, que se encontram dissociadas 

apartadas da ordem jurídica, como máfia grupos terroristas ou ditaduras, 

 
442 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 28. 
443 JESUS, Damásio Evangelista de. Teoria do domínio do fato no concurso de pessoas. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 32. 
444 Desde o histórico julgamento do caso Mensalão (AP 470/STF) a ideia de domínio de fato vem 
despertando o vivo interesse naqueles que lidam com o direito penal, na qualidade de 
estudantes, de aplicadores do direito ou mesmo de possíveis imputados. 
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conferem ao superior que mete ordem o domínio sobre a atuação concreta 

irresponsável dos executores de suas ordens.  

 

em empresas, caso o superior emita ordens ilegais e não 
haja outro fundamento para a autoria mediata, há, em regra, 
apenas instigação: neste caso não se age com o aparato 
mas contra o aparato. O fundamento da teoria mediata por 
domínio da organização não repousaria em um cru poder de 
mando, mas no fundamento clandestino, na conformação 
completamente apartada da ordem jurídica. Em 
organizações moldadas conforme à ordem jurídica, como 
sociedades empresárias em geral, é de se esperar que 
ordens ilegais emitidas por alguns superior não sejam 
automaticamente cumpridas por terceiros 
autorresponsáveis, isto é, que não estão em erro e nem 
coagido. doutro modo Star se ia partindo da presunção de 
que sociedades empresárias são organizações criminosas. 
isso não exclui que o superior seja, ao final, autor; essa 
atribuição de autoria se fundamenta, contudo, em outras 
razões, que não o seu domínio sobre o fato de executor.445 

 

O domínio da organização não se confunde com o domínio do fato, 

sendo antes uma entre várias outras concretizações da ideia reitora de que o 

autor do crime é a figura central do fato típico. Dominar a organização é uma 

forma de aparição de domínio mediato do fato, ao lado do domínio por erro ou 

por coação, e essas, por sua vez, têm a seu lado, domínio da ação, característico 

do autor imediato, e o domínio funcional do fato, característico da coautoria.446 

E a terceira maneira de dominar um fato está numa atuação 

coordenada, em divisão de tarefas com pelo menos mais de uma pessoa. Se 

duas ou mais pessoas, partindo de uma decisão conjunta de praticar o fato, 

contribuem para a sua realização com um ato relevante tem um crime, elas terão 

o domínio funcional do fato, que fará de cada qual coator do fato como um todo, 

ocorrendo aqui, como consequência jurídica o que se chama de imputação 

recíproca.447 

 
445 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 30-31. 
446 JESUS, Damásio Evangelista de. Teoria do domínio do fato no concurso de pessoas. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 33. 
447 GRECO, Luís. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domínio 
do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. 1a 
ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 38. 
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5.6  Aplicação no Direito dos Desastres  

 

É indiscutível que o caso Mariana deve ser levados à julgamento das 

empresas envolvidas pelos crimes ambientais, posto que ficou claro que 

VALE448, BHP449 e SAMARCO450, atuando na condição de diretores, 

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

empregados, prepostos, mandatários ou contratados e, tendo conhecimento dos 

diversos problemas, falhas ou “não conformidades” operacionais e do 

progressivo incremento da situação típica de risco, mesmo devendo e podendo 

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

penalmente desvalorados, deixaram de impedi-los e de evitá-los, razão pela qual 

incidiram nas figuras típicas previstas no Código Penal c/c com as figuras típicas 

da Lei n.º 9.605/98. 

Quando se fala em Direito Penal Ambiental, pode-se observar que as 

decisões do poluidor são tomadas em determinada data, mas as consequências 

só vêm a aparecer (se aparecerem a olhos vistos) tempos depois, o que torna 

imprescindível a avaliação não só da situação de fato existente na data da 

ocorrência, mas também de toda a perspectiva de causalidade do dano, visto a 

partir de todo o encadeamento histórico que originou o dano ambiental e os 

demais resultados típicos. 

A posição de garantidora da VALE, BHP e SAMARCO, decorre, em 

primeira medida, do dever constitucional de proteção do meio ambiente, que é 

imposto àqueles que exercem atividade econômica e funciona como elemento 

 
448 Art. 13, § 2º, alínea “a”, art. 18, I e art. 70, do Código Penal c/c arts. 2º e 3º ambos da Lei n.º 
9.605/98; nas figuras típicas dos artigos 29, caput, §1º, incisos I e II, § 4º, incisos I, III, V e VI, art. 
33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2º, art. 49, art. 50, art. 53, incisos I e II, alíneas “c”, “d” e “e”, 
art. 54, § 2º, incisos I, III, IV e V c/c art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n.º 9.605/98, em 
concurso material (art. 69, CP) com os crimes previstos nos arts. 68, 69 e 69-A, §2º, da Lei nº 
9.605/98, esses últimos na forma do art. 70, CP, entre si. 
449 Art. 13, § 2º, alínea “a”, art. 18, I e art. 70, do Código Penal c/c arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.605/98, 
nas figuras típicas dos artigos 29, caput, §1º, incisos I e II, § 4º, incisos I, III, V e VI, art. 33, art. 
38, art. 38-A, art. 40, caput, §2º, art. 49, art. 50, art. 53, incisos I e II, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 54, 
§ 2º, incisos I, III, IV e V c/c art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n.º 9.605/98. 
450 Art. 13, § 2º, alínea “a”, art. 18, I e art. 70, do Código Penal c/c arts. 2º e 3º ambos da Lei n.º 
9.605/98; nas figuras típicas dos artigos 29, caput, §1º, incisos I e II, § 4º, incisos I, III, V e VI, art. 
33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2º, art. 49, art. 50, art. 53, incisos I e II, alíneas “c”, “d” e “e”, 
art. 54, § 2º, incisos I, III, IV e V c/c art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n.º 9.605/98, em 
concurso material (art. 69, CP) com os crimes previstos nos arts. 68, 69 e, duas vezes, no art. 
69-A, §2º, da Lei nº 9.605/98, esses últimos na forma do art. 70, CP, entre si. 
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conformador da livre iniciativa451. A Constituição também estabelece que as 

condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados452. A legislação 

infraconstitucional impõe deveres de cuidado, de proteção e de vigilância às 

pessoas jurídicas exploradoras de recursos ambientais. Verbi gratia, a Lei n.º 

6.938/81, depois de definir o poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental453, estabelece as bases para o princípio da 

reparação integral do dano ambiental454. No mesmo sentido, a Lei 9.605/98 

prevê a responsabilização penal das pessoas jurídicas, quando as infrações 

forem cometidas em seu interesse ou benefício455. 

Agora, quanto aos crimes de homicídio, lesão corporal e danos 

materiais, os diretores da VALE, BHP e SAMARCO, pela análise das 

investigações realizadas pela Policial Federal, bem como pela denúncia 

apresentada pelo Ministério Público Federal, tinham total conhecimento e 

consciência do incremento de situações típicas de riscos não permitidos 

relacionados aos problemas, falhas ou “não conformidades” operacionais 

ocorridos na barragem de Fundão. 

 
451 Art. 170, VI, CF/88: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; 
452 Art. 225, § 3º, CF/88: 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. 
453 Art 3º, IV, Lei 6938/81: Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por poluidor, a pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental; 
454 Art 14 Lei 6938/81: Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual 
e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 
inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 
transgressores: I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) 
e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada 
em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança 
pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios. 
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; III - à 
perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito; IV - à suspensão de sua atividade. 
455 Art. 3º, Lei 9605/98: As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por 
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade. 
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Em todas as ocasiões investigadas pelas autoridades, constatou-se 

que podiam e deviam agir para evitar o rompimento da barragem de Fundão, 

uma vez que detinham obrigações de cuidado, proteção e vigilância. Omitiram-

se de forma consciente e voluntária, de exercerem seus deveres de direção, 

administração, coordenação, corpo técnico, seguro dos negócios, de zelo pela 

conformidade legal das empresas envolvidas, de organização, liderança, 

coordenação, vigilância e controle das atividades delegadas aos inferiores 

hierárquicos, deixando de impedir e de evitar os resultados penalmente 

desvalorados. 

Com isso, fica claro que as pessoas físicas que atuaram em nome das 

empresas VALE, BHP e SAMARCO, como diretores, administradores, 

coordenadores, técnicos, diretamente responsáveis pela barragem de Fundão, 

conhecendo a situação típica de incremento de riscos não permitidos, tendo 

pleno conhecimento de suas responsabilidades, podendo e devendo agir para 

evitar o rompimento da barragem de Fundão, se omitiram, assumindo o risco da 

produção dos resultados decorrentes, razão pela qual deveriam serem julgados 

e, após, condenados, pelos crimes de homicídio triplamente qualificados, por 19 

mortes (números de mortos na ocasião), além lesão corporal, inundação e 

desabamento, fora os crimes ambientais em concurso com as empresas456. 

Mas, como também já dito alhures, o TRF 1ª. Região concedeu a 

ordem de habeas corpus determinando o trancamento da ação penal 0001189- 

95.2016.4.01.3822, por ausência de justa causa para ação penal, concedendo, 

não só ao paciente, mas em relação aos demais imputados na exordial 

acusatória, o arquivamento dos presentes autos no que se refere a imputação 

de homicídio triplamente qualificado e de lesões corporais graves. De acordo 

com o relator, desembargador federal Olindo Menezes: 

 

O fato do paciente participar de algumas reuniões do 
conselho da administração da empresa Samarco (...) não 
pode ser incluído na relação causal para fins de aplicação 
do Direito Penal. E, por via de consequência, não implica 

 
456 Art. 13, § 2º, alínea “a”, art. 18, I, e art. 70, do Código Penal c/c art. 2º da Lei n.º 9.605/98, 
incide nas figuras típicas dos artigos 121, §2º, I, III e IV (dezenove vezes), art. 129 (uma vez na 
forma do caput; c/c §1º, incisos I e III, por três vezes, sendo duas c/c §7º), art. 254 e art. 256, 
todos do Código Penal, e nos artigos 29, caput, §1º, incisos I e II, § 4º, incisos I, III, V e VI, art. 
33, art. 38, art. 38-A, art. 40, caput, §2º, art. 49, art. 50, art. 53, incisos I e II, alíneas “c”, “d” e “e”, 
art. 54 c/c § 2º, incisos I, III, IV e V c/c art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da Lei n.º 9.605/98. 
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que possa, ipso facto (por suposta omissão do dever de 
agir), sofrer imputação pelos numerosos fatos enquadrados 
como crimes ambientais e pela morte das 19 pessoas, 
ocorridos quase 2 anos depois. (...) ai puta são diz respeito 
à crimes omissivos impróprios, aqueles em que é preciso 
que o agente possua o dever de agir para evitar o resultado, 
dever de agir que não é atribuída a qualquer pessoa, se não 
há quem goza do status de garantidor da não ocorrência do 
resultado. (...)457   

 

Para o desembargador, o dever de garantia nos crimes omissivos 

impróprios somente surge com a identificação objetiva e precisa da situação de 

risco ou perigo efetivos ao bem jurídico protegido, a ser apontados em termos 

de tempo e circunstâncias, como a indicação do momento em que a providência 

deveria ser adotada para impedir o resultado, no caso, o rompimento da 

barragem. 

Teria que haver um juízo técnico que sustentasse a 
superacusação da denúncia, mas, na realidade, não foi 
demonstrada a conexão entre o resultado e a deliberada 
atuação/omissão do paciente, ou quais teriam sido as ações 
esperadas do paciente, aptas a demonstrar a violação do 
suposto dever de agir, da sua parte, que pudessem evitar o 
resultado do rompimento da barragem.458  

 

Da mesma forma que o caso de Mariana, em Brumadinhos também 

não há dúvidas sobre os crimes ambientais cometidos pela VALE S.A. e TÜV 

SÜD Bureau de Projetos e Consultoria Ltda. pela prática dos crimes previstos no 

artigo 29, caput e § 1º, inciso II, e § 4º, incisos V e VI; no artigo 33, caput, da Lei 

n.º 9.605/1998 (crimes contra a fauna); no artigo 38, caput; no artigo 38-A, caput; 

no artigo 40, caput, e no artigo 48, estes combinados com o artigo 53, inciso I, 

da Lei n.º 9.605/1998 (crimes contra a flora); no artigo 54, § 2º, inciso III, da Lei 

n.º 9.605/1998 (crime de poluição), com base no artigo 225, § 3º, da Constituição 

da República e nos termos dos artigos 2º, 3º, 21, 22, 23 e 24 da Lei n.º 

9.605/1998. 

Através da investigação do Ministério Público de Minas Gerais que a 

VALE constituiu internamente uma verdadeira “Caixa Preta”, consistente em 

 
457 Disponível em https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/897523212/habeas-corpus-hc-hc-
10155577820194010000/inteiro-teor-897523266 Acesso em maio de 2020. 
458 Disponível em https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/897523212/habeas-corpus-hc-hc-
10155577820194010000/inteiro-teor-897523266 Acesso em maio de 2020. 

https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/897523212/habeas-corpus-hc-hc-10155577820194010000/inteiro-teor-897523266
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/897523212/habeas-corpus-hc-hc-10155577820194010000/inteiro-teor-897523266
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/897523212/habeas-corpus-hc-hc-10155577820194010000/inteiro-teor-897523266
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/897523212/habeas-corpus-hc-hc-10155577820194010000/inteiro-teor-897523266
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estratégia corporativa de manter sob sigilo informações quanto aos riscos 

geotécnicos inaceitáveis de barragens de rejeito, que eram ocultadas e 

dissimuladas do Poder Público e da sociedade. Diversas informações eram 

armazenadas, analisadas e sistematizadas no Sistema Computacional interno 

da VALE denominado GRG (Gestão de Risco Geotécnico), sendo produzidos 

conhecimentos reflexivos que se destinavam à formação de opinião dos 

tomadores de decisão corporativa da VALE. Os estudos de cálculo de risco 

monetizado, os gráficos de barragens em Zona de Atenção e o Ranking de 

Barragens em Situação Inaceitável eram mantidos hermeticamente fechados na 

corporação, inacessíveis aos órgãos de controle e de investigação.459 

 

A poderosa concentração de dados de segurança 
geotécnica de dezenas de barragens, muitas em situação de 
risco, somada ao hermético controle de acesso para 
terceiros, constituiu verdadeira Ditadura Corporativa. Isso 
porque a capacidade de tomada de decisão informada pelo 
Poder Público e da Sociedade, sobre os riscos geotécnicos 
que devem ser aceitáveis/toleráveis, ficou esvaziada. Ao 
contrário, na realidade, a VALE impunha à comunidade as 
decisões que tomava internamente sobre quais os riscos 
que a corporação pretendia assumir e a sociedade teria que 
correr. Em outras palavras, sem práticas de transparência e 
boa-fé e sem o compartilhamento amplo e integral de 
informações de segurança com a sociedade e o Poder 
Público, prevaleciam soberanas as decisões internas da 
VALE.460 

 

A existência da “caixa preta” da VALE somente foi descoberta após 

as investigações da Equipe Conjunta de Investigação constituída pelo Ministério 

Público de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais. A 

partir de prisões temporárias, mandados de busca e apreensão e requisição de 

documentos é que foi acessado o, até então, inacessível conteúdo da hermética 

“caixa preta” sobre a grave situação de insegurança de diversas barragens da 

VALE. 

 
459 De acordo com a denúncia do MPMG. Disponível em < 
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457e
d2e9c290c128bdcf2983ab401> Acesso em out de 2020. 
460 De acordo com a denúncia do MPMG. Disponível em < 
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457e
d2e9c290c128bdcf2983ab401> Acesso em out de 2020. 

https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
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Segundo o MP, no último ano de vida, a Barragem I apresentou 

diversas e sérias anomalias e comprometimentos de sua estabilidade que 

sinalizavam incisivamente seu estado de atenção e que justificavam a adoção 

de medidas, inclusive de emergência, tanto em relação à segurança da estrutura 

em si como em relação aos procedimentos preventivos que viessem a 

salvaguardar a integridade de vidas humanas e do meio ambiente.  

 

O histórico da Barragem I demonstrou que suas condições 
de instabilidade percorreram o caminho que se iniciou em 
situação que caracterizava o Nível 1 de Emergência 
(existência de anomalia), com progressiva evolução que 
alcançou o Nível 2 de Emergência (anomalia não controlada) 
sem que, malgrado os meios disponíveis e conhecidos para 
tanto, medidas efetivas e factíveis tivessem sido adotadas 
pelos denunciados para que o catastrófico resultado não 
ocorresse da forma e na proporção como ocorreu. Apesar 
de todos os sinais e alertas que impunham a medida, não 
houve o devido acionamento do Plano de Ação de 
Emergência (PAEBM) da Barragem I em quaisquer de seus 
níveis, o que contribuiu decisivamente para que a estrutura 
ruísse à míngua de providências de transparência, 
segurança e de emergência em si461. 

 

Ou seja, na mesma configuração do caso de Mariana, o desastre 

ocorrido no Córrego do Feijão, em Brumadinho, se deu pela forma omissiva 

imprópria dos seus diretores, administradores, coordenadores e técnicos. Tudo 

em prol do lucro. De novo, a VALE e, agora a TÜV SÜD, através de seus 

funcionários em conluio, ocultaram deliberadamente do Poder Público e da 

sociedade a criticidade de barragens mediante emissão falsa de Declaração de 

Condições de Estabilidade (DCE)462, como meio para alcançar seus objetivos. A 

VALE objetivou prosseguir com os empreendimentos minerários evitando os 

efeitos reputacionais negativos decorrentes da sistemática emissão de DCEs 

 
461 De acordo com a denúncia do MPMG. Disponível em < 
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457e
d2e9c290c128bdcf2983ab401> Acesso em out de 2020. 
462 Segundo as investigações do MP, a última Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) 
emitida pela VALE antes do rompimento ocorreu em 01.09.2018 demonstrava uma discrepância 
entre as informações completas mantidas pela VALE e as informações incompletas e distorcidas 
compartilhadas com o Poder Público (DCE). Disponível em < 
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457e
d2e9c290c128bdcf2983ab401> Acesso em out de 2020. 

https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
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negativas, assumindo os riscos penalmente proibidos que eram amplamente 

conhecidos internamente.  

A TÜV SÜD objetivou ampliar seu acervo contratual com a VALE, 

visando a uma maior fatia do mercado de certificação e consultoria com a gigante 

do setor minerário, assumindo os riscos penalmente proibidos que eram 

amplamente conhecidos internamente. As declarações de condição de 

estabilidade falsas e, por conseguinte, o desvio da prioridade do Poder Público 

em fiscalizar e investigar a Barragem I, foram meios para as omissões 

penalmente relevantes da dinâmica criminosa.463 

Desta forma, o MPMG também denunciou 16 pessoas, entre elas o 

então presidente da VALE, Fábio Schvartasman, além de outros diretores, 

gerentes, geólogos, engenheiros e consultores da mineradora. As empresas 

VALE S.A. e TÜV SÜD Bureau de Projetos e Consultorias 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 

SÜV foram denunciadas por crimes ambientais. Segundo o MP, os réus foram 

responsáveis pela morte de 270 pessoas, entre elas, funcionários da VALE e de 

empresas terceirizadas, moradores do município de Brumadinho e turistas. A 

denúncia sustenta que os crimes de homicídio foram praticados mediante 

recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas, já que o 

rompimento da barragem ocorreu de forma abrupta e violenta. Isso tornou 

impossível ou difícil a fuga das centenas de pessoas que foram surpreendidas 

em poucos segundos pelo impacto do fluxo da lama. Os crimes de homicídio 

também foram praticados através de meio que resultou em perigo comum, uma 

vez que um número indeterminado de pessoas foi exposto ao risco de ser 

atingido pelo violento fluxo de lama, notadamente funcionários da VALE e de 

empresas terceirizadas e pessoas na região da área atingida, de acordo com o 

MP.464 

 
463 De acordo com a denúncia do MPMG. Disponível em < 
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457e
d2e9c290c128bdcf2983ab401> Acesso em out de 2020. 
464 De acordo com a denúncia do MPMG. Disponível em < 
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457e
d2e9c290c128bdcf2983ab401> Acesso em out de 2020. 

https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=79758574&hash=72f457ed2e9c290c128bdcf2983ab401
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Diferentemente que aconteceu no caso de Mariana, em que o 

desembargador federal trancou ação penal em relação aos crimes de homicídio 

e lesão corporal, no caso de Brumadinho, por enquanto, o trancamento da ação 

penal não foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas, em razão 

da decisão proferida pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 19 

outubro de 2021, a ação se federalizar-se-á. Ou seja, a chance do trancamento 

da ação sobre os crimes de homicídio e lesão corporal passa ser alta. 

Por se basear na suposta utilização de documentos falsos para 

ludibriar autoridades federais sobre as condições de segurança da barragem de 

rejeitos da VALE em Brumadinho, a ação penal proposta pelo Ministério Público 

de Minas Gerais pelas mortes decorrentes do desastre ambiental de 2019 deve 

tramitar na Justiça Federal mineira em 2022, apesar do MPMG já ter se 

pronunciado que recorrerá.465 

A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo 

Código Penal Brasileiro, não alcança situações de extrema gravidade, e de 

extrema responsabilidade, como o caso em tela sendo um mistério a aplicação 

da teoria da imputação objetiva, para que se pudesse levar os referidos réus 

(tanto de Mariana quanto de Brumadinho) a julgamento dos seus delitos 

praticados na forma omissiva imprópria.  Ao nosso ver, pela aplicação da Teoria 

da Imputação Objetiva, diante dos requisitos por ela editados, já seriam 

suficientes para que os réus pudessem ser processados, julgados e condenados 

pelas mortes ocorridas pelas catástrofes, pois assumiram os riscos do resultado 

diante da gravidade da situação que sabia que as barragens se encontravam. 

Data máxima vênia, jamais se poderia acatar um habeas corpus para 

trancamento de ação penal, sem que não houvesse ao menos, uma análise das 

provas acostada nos autos para comprovar (ou não) a responsabilidade cada um 

dos agentes, dando lhes, inclusive o direito constitucional de ampla defesa, e 

mais ainda, de plenitude da defesa, no Tribunal Popular. Seguindo a linha de 

raciocínio do desembargador, em caso análogo, de tristeza e de repercussão 

nacional, temos a boate Kiss, em Santa Maria/RS, onde mais de 200 pessoas 

 
465 Disponível em < https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Acao-
popular-sobre-tragedia-de-Brumadinho-sera-julgada-na-Justica-Federal-de-Minas-Gerais.aspx> 
Acesso em out de 2021. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Acao-popular-sobre-tragedia-de-Brumadinho-sera-julgada-na-Justica-Federal-de-Minas-Gerais.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Acao-popular-sobre-tragedia-de-Brumadinho-sera-julgada-na-Justica-Federal-de-Minas-Gerais.aspx


224 
 

foram mortas, não deveria o dono da boate ser responsabilizado criminalmente 

e condenado a mais de 20 anos de cadeia. 

Se pela Teoria da Imputação Objetiva não bastasse para convencer, 

a Teoria do Domínio de Fato, com certeza, seria suficiente para levar os réus à 

julgamento, posto que, em situação de controle, mando, gerência e direção, os 

réus dos casos de Mariana e Brumadinho, obtinham em suas mãos a decisão de 

agir para evitar os crimes, mas optaram por não fazê-lo. Logo, em razão do 

domínio da situação, poderiam ser levados a julgamento e, após os trâmites, 

respeitando a ampla defesa, contraditório e o due processo of law, condenados 

pelas mortes das vítimas dos desastres.  

Divergências à parte, ninguém pode negar que estas duas 

concepções constituem algo a se pensar na justiça criminal brasileira. Não é 

atitude sensata repudiá-las achando que tais teorias somente são aplicadas a 

determinados tipos de crimes, pelo contrário, aplicar-se-á em toda qualquer tipo 

de crime, cuja estrutura penal atual (retrógrada) não consegue alcançar. Mas em 

casos excepcionais, de crimes excepcionais, há que se buscar ferramentas 

excepcionais para a busca de uma justiça criminal perdida.  

  

 

5.7 Porque os crimes de homicídio e lesão corporal foram afastados da 

denúncia dos desastres de Minas Gerais: aplicação do princípio da 

intervenção mínima e a tutela penal ambiental 

 

Diante da impossibilidade de admitir a abolição completa do Direito 

Penal ambiental, Claus Roxin, parte da concepção de Direito Penal mínimo, ou 

seja, de atuação subsidiária, onde as alternativas à intervenção penal parecem 

sempre mais benéficas na medida em que não estão atreladas às cargas e 

repercussões sociais negativas como no Direito Penal, e tampouco incidem na 

esfera de dignidade do indivíduo de maneira intensa. 

 Roxin apresenta quatro alternativas, que podem ser transladadas ao 

Direito Penal do meio ambiente. A primeira consiste no tradicional princípio da 

subsidiariedade, para que antes de introduzir novos preceitos penais, os 

penalistas, em colaboração com representantes de outras ciências e mediante 
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o exame do repertório completo de possibilidades preventivas, teriam que buscar 

alternativas ao castigo penal ou possibilidades de limitar os comportamentos 

cominados com uma pena466. 

Outra alternativa à pena estaria em uma das funções do Direito Penal 

ambiental, que seria a progressiva integração da reparação. “O anseio pela 

restauração do meio ambiente pode ser uma opção para abdicar da sanção 

penal se existem esforços do infrator na recuperação do STATUS QUO ANTE do 

meio ambiente. Essa tentativa de restauração ambiental cumpre a função 

preventiva geral positiva, porquanto capaz de reparar o dano social de forma 

satisfatória, facilitando inclusive a reparação de efeitos civis. Evidentemente, a 

reparação voluntária não é um remédio genérico, porque não pode substituir a 

pena nos delitos graves, somente pode atenuá-la (ou em todo caso permitir a 

remissão condicional)467. 

O professor alemão defende também as alternativas para a 

suspensão da pena formal, considerando que, em diversos casos, em especial 

para aqueles que envolvem pessoas que não são infratores habituais, todo o 

processo de instrução penal já traz uma carga negativa suficiente468. 

E por último, considerando-se que existe uma internalização na 

população de valores essenciais, é importante que haja prevenção mediante 

intensa vigilância social, com o intuito de evitar o uso de vigilância tecnológica, 

que pode ser demasiadamente limitadora da liberdade do cidadão. Exemplifica 

o autor: 

Os vários métodos de pesquisa informatizada disponível hoje, 

diferentes formas de monitoramento óptico e acústico, as possibilidades abertas 

pesquisa genética molecular e muitos outros crimes poderiam impedir seu uso 

 
466 ROXIN, Claus. Conclusiones finales. In: ZAPATERO, Luis Arroyo; NEUMANN, Ulfrid; 

MARTÍN, Adán Nieto. Critica y Justificación del Derecho Penal en el Cambio de Siglo: El 
análisis crítico de la Escuela de Frankfurt. Cuenca: Universidad de Castilla-la Mancha, 2003. p. 
323 
467 ROXIN, Claus. Conclusiones finales. In: ZAPATERO, Luis Arroyo; NEUMANN, Ulfrid; 

MARTÍN, Adán Nieto. Critica y Justificación del Derecho Penal en el Cambio de Siglo: El 
análisis crítico de la Escuela de Frankfurt. Cuenca: Universidad de Castilla-la Mancha, 2003. p. 
324 
468 ROXIN, Claus. Conclusiones finales. In: ZAPATERO, Luis Arroyo; NEUMANN, Ulfrid; 

MARTÍN, Adán Nieto. Critica y Justificación del Derecho Penal en el Cambio de Siglo: El 
análisis crítico de la Escuela de Frankfurt. Cuenca: Universidad de Castilla-la Mancha, 2003. p. 
324. 
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extensivo de forma eficaz469 

Em síntese, Claus Roxin entende que a intervenção da tutela penal 

sobre o bem jurídico ambiental merece atenta análise do princípio da intervenção 

mínima, com o fim precípuo de garantir a harmonia do sistema, evitando 

totalitarismos ou excessos. A não intervenção penal sobre determinadas 

condutas não deve ser interpretada como ignorância a um dano causado, visto 

que outros mecanismos menos gravosos podem ser utilizados, de maneira 

eficaz, para a prevenção e retribuição da infração. Por essa razão, ao 

estabelecer o bem jurídico dotado de dignidade penal para constituir o conceito 

material de crime, deve-se atentar para a necessidade da tutela penal, a ser 

aplicada de forma subsidiária. 

Neste sentido:  

“A violação de um bem jurídico penal não basta para 
desencadear a intervenção, antes se requerendo que esta 
seja absolutamente indispensável à livre realização da 
personalidade de cada um na comunidade. Nessa precisa 
acepção o direito penal constitui, na verdade, a ultima ratio 
da política social e a sua intervenção é de natureza 
definitivamente subsidiária”470. 

 

O Direito Penal prevê regras de convivência e pacificação necessárias 

à vida em sociedade, utilizando-se de instrumentos que visam ao impedimento 

de práticas de fatos sociais reprováveis, considerados delituosos ou socialmente 

desajustados, em concordância a uma política criminal dotada de sanções 

penais que limitam direitos e garantias individuais em busca da paz social como 

meio para contribuir para preservação de um determinado modelo de sociedade. 

É considerado, por isso, o mais forte instrumento de poder punitivo utilizado pelo 

Estado. 

Como se sabe, o princípio da intervenção mínima não é expresso no 

ordenamento jurídico vigente, seja na Constituição Federal, seja no Código 

Penal Brasileiro, mas sob a égide internacional, mais precisavamente na 

 
469 ROXIN, Claus. Conclusiones finales. In: ZAPATERO, Luis Arroyo; NEUMANN, Ulfrid; 

MARTÍN, Adán Nieto. Critica y Justificación del Derecho Penal en el Cambio de Siglo: El 
análisis crítico de la Escuela de Frankfurt. Cuenca: Universidad de Castilla-la Mancha, 2003. p. 
324. 
470 DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões Fundamentais do Direito Penal revisitadas. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 79-79 
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Delcaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tal princípio encontra raiz:  

“CAPÌTULO XV: A lei não deve discernir senão penas estritamente e 

evidentemente necessárias: - As penas devem ser proporcionais ao delito e úteis 

à sociedade.”  

Diante de um crime ambiental, de escala internacional, aplicar-se-ia o 

referido princípio em tela? A finalidade das penas dos crimes ambientais 

internacionais teria funcionamento prático? Não é o que parece. 

O derramamento de óleo desastroso Deepwater Horizon no Golfo do 

México pode ainda provocar um renovado interesse na possibilidade de 

acusações criminais por graves danos ao meio ambiente. Até agora, a questão 

foi levantada principalmente nos Estados Unidos sob uma perspectiva 

predominantemente local. Talvez pelo fato de que o óleo derramado se manteve 

praticamente em águas norte-americanas, mas, como o exemplo da nuvem 

radioativa de Chernobyl demonstra, graves casos de poluição muitas vezes não 

respeitam os limites fronteiriços. Além disso, Chernobyl e o vazamento da 

Deepwater Horizon, que são apenas duas de uma série de questões ambientais 

desastres que ocorrem com uma regularidade alarmante, assim como 

exploração madeireiras ilegais na Amazônia, tais fatos contribuem para o 

aquecimento global, assim também muitos danos ao meio ambiente são capazes 

de provocar consequências globais. 

Apesar dos importantes progressos em matéria de direito ambiental 

internacional e um aumento da percepção dos valores fundamentais em jogo, a 

resposta a essas catástrofes se manteve focado em soluções não penal, como 

o princípio da intervenção mínima de Claux Roxin. Os processos criminais que 

ocorreram normalmente têm sido baseados em regulamentos locais só. Há 

várias hipóteses plausíveis a respeito de porque o direito penal internacional 

ficou para trás o surgimento de grandes eventos de poluição transnacionais.  

Em primeiro lugar, o direito penal tem tradicionalmente ocupado um 

lugar muito hesitante no arsenal de ferramentas que podem ser implantados para 

lidar com grandes danos ambientais de dimensões internacionais. Para ter 

certeza, há dificuldades em trazer acusações criminais em tais casos. Por 

exemplo, se apenas negligência ou imprudência está envolvido, a criminalização 

pode ser mais difícil. No entanto, há certamente evidências de catástrofes 
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ambientais evidenciando tal descaso pela vida humana e da propriedade para 

torná-los compatíveis com alguma forma de subjetiva mens rea criminais.  

Em segundo lugar, apesar de fortes reivindicações retóricas, as 

questões de poluição quase nunca são discutidos a partir de uma perspectiva 

internacional. Este é o caso, apesar de o direito interno, muitas vezes, ser 

insuficiente para processar um responsável, seja porque os regulamentos 

eficazes não existem ou porque o próprio Estado é cúmplice de padrões de 

degradação ecológica para permitir investigações apropriadas para ocorrer. 

Além disso, a legislação nacional pode não ser capaz de atender plenamente a 

magnitude de danos ao meio ambiente que são claramente de natureza global e 

ameaçar sistemas ecológicos a nível transnacional. 

 

 

5.8 Projeto de Lei n° 3915, de 2019 

 

No projeto, o art. 54 da Lei nº 9.605/98, passaria a vigorar acrescido 

dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: 

 

§4º Se o crime previsto no caput der causa a desastre 
ecológico de grande proporção ou que produza estado de 
calamidade pública: Pena – reclusão, de dois a oito anos, e 
multa.  
§ 5º Se o crime previsto no § 4º é culposo: Pena – detenção, 
de um a dois anos, e multa.  
§ 6º Se do crime doloso ou culposo referidos nos §§ 4º e 5º 
deste artigo resulta lesão corporal de natureza grave, a pena 
privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta 
morte humana, é aplicada em dobro 

 

Acrescentar-se-ia o art. 55-A na Lei nº 9.605/98: 

 

Art. 55-A. Dar causa a rompimento de barragem pela 
inobservância da legislação, de norma técnica, de práticas 
reconhecidas pela comunidade científica, da licença e suas 
condicionantes ou de determinação da autoridade ambiental 
e da SF/19250.40817-83 entidade fiscalizadora da 
segurança de barragem: 
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Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa. § 1º Se o 
crime é culposo: Pena – detenção, de um a três anos, e 
multa.  
§ 2º Se o crime:  
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana;   
II – provocar a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora;   
III – causar poluição hídrica que impeça o abastecimento 
público de água ou a geração de energia hidrelétrica;   
IV – interromper atividade agropecuária ou industrial;  
V – impedir a pesca, mesmo que temporariamente;  
VI – interromper o acesso a comunidades;  
VII – causar prejuízos ao patrimônio histórico-cultural;  
VIII – afetar o modo de vida de populações indígenas e 
comunidades tradicionais; ou   
IX – dificultar ou impedir o uso público das praias:  
Pena – reclusão, de três a oito anos.  
§ 3º Se do crime doloso ou culposo resulta lesão corporal de 
natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada 
de metade; se resulta morte humana, é aplicada em dobro.   

 

O art. 75 da Lei nº 9.605, de 1998, passaria a vigorar com a seguinte 

redação:   

 

“Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo deve ser 
fixado por regulamento, conforme a categoria e a gravidade 
da infração, e atualizado periodicamente, com base nos 
índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o 
mínimo de R$2.000,00 (dois mil reais) e o máximo de 
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).” 

 

Nas justificativas do presente instrumento, a Comissão Parlamentar 

de Inquérito que investigou o desastre de Brumadinho verificou que há lacunas 

na Lei nº 9.605/1998. O fato é que muitos anos que se passaram desde sua 

aprovação e é mister que haja alterações e complementos em função de novas 

circunstâncias, informações e conhecimentos na seara ambiental, como o caso 

dos recentes desmoronamentos de barragens. Estes apontam para a 

necessidade de tipificar penalmente crimes, que causaram expressiva 

mortandade de seres humanos, da flora e da fauna, além de grave contaminação 

dos recursos hídricos e dos solos.  

Como se verificou alhures, a primeira modificação proposta à Lei de 

Crimes Ambientais trata de oferecer gradação diferenciada ao crime, já antes 
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tipificado no art. 54 da Lei, de “causar poluição de qualquer natureza em níveis 

tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.  

Importa, aqui, diferenciar a gravidade desse crime daqueles 

semelhantes que, pelo alcance de seus efeitos, produzam desastre humano e 

ecológico de tamanha proporção ou estado de calamidade pública que justifique 

penas mais elevadas. Além disso, a proposição prevê também a qualificação do 

crime, com penas diferenciadas quando houver morte ou lesão corporal de 

natureza grave.471  

Outra modificação que se trouxe na proposta é a criação de tipo penal 

específico para aquele que der causa a rompimento de barragem pela 

inobservância da legislação, de norma técnica, da licença e suas condicionantes 

ou de determinação da autoridade ambiental e da entidade fiscalizadora da 

segurança de barragem. Note-se que a lei já previa como crime a conduta de 

“executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente 

autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida”, 

bem como “deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da 

autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão 

competente”. A lei era omissa, porém, ao não prever as condutas que levem ao 

rompimento de barragem, que foram exatamente os casos de Mariana e 

Brumadinho, crimes de enorme impacto sobre a sociedade, sobre o meio 

ambiente e as populações que habitam aquelas áreas. Em ambos os casos, 

trata-se de desastres de grande gravidade no País, o que requer um novo 

entendimento penal sobre a matéria.  

Por fim, o projeto propõe a atualização do valor máximo dos valores 

de multas devidas por infrações administrativas previstas na lei de crimes 

ambientais. O valor anteriormente fixado – além de necessitar ser corrigido 

monetariamente – é absolutamente incompatível com a gravidade e com a 

extensão dos danos causados por acidentes de proporções grandiosas como os 

de Mariana e Brumadinho.   

Apesar do esforço do Projeto de lei para modificar a Lei de Crimes 

Ambientais, com o intuito de mitigar as dificuldades processuais que desastres 

 
471  
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como os de Mariana e de Brumadinho enfrentam pela falta de tipos penais 

específicos para as condutas que lhes deram origem, a falta de técnica legislativa 

na seara penal para que possa sustentar o referido projeto, tais como o exemplo 

do Código Penal Alemão que possui ferramentas para chegar aos responsáveis 

do fato criminoso praticado.  
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CONCLUSÕES 

 

 

Em que pese o auxílio inconteste prestado pelo direito ambiental, 

seja na esfera penal, seja na própria tentativa da gestão do risco, ou no âmbito 

civil, observe-se que muitas questões ainda não são corretamente trabalhadas 

ou, por serem deixadas de lado, fazem com quem a impunidade dos agentes 

causadores dos desastres sobreviva à injustiça cometida, afetando diretamente 

a Sustentabilidade do meio ambiente diante das grandes tragédias advindas da 

indústria extrativista mineral.  

Na esfera penal o cenário ainda mais carente, sendo notória a 

corrente majoritária de que, ocorrendo um desastre mormente não há que se 

falarem reflexos penal, pois, ou não há responsabilidade objetiva, ou se trata de 

um mero acidente. 

A estrutura o qual se apresenta o presente trabalho demonstra de 

que a legislação brasileira atual possui uma abordagem e um tratamento dos 

Desastres antropomórficos paliativos, como a recuperação ambiental após a 

ocorrência do dano ambiental, seus impactos e reflexos na estrutura 

socioambiental. O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de minérios 

no mundo, possui uma parca legislação que aborda o tema de desastres 

ambientais (naturais ou antropomórficos). O sistema de Governança, frente ao 

gerenciamento dos riscos, perante a ocorrência desses desastres, demonstra-

se precário diante da magnitude dos impactos na vida, na sociedade, na fauna 

e na flora.  Um Estado ambiental de Direito, e segundo acepções mais politizadas 

com a dialética fundamental, Estado Ecológico Constitucional ou a 

Sustentabilidade Ambiental só se faz eficaz se houver ferramentas que 

combatam/inibam os desastres à altura dos eventos ocorridos. 

Partindo deste ponto, verificou-se a possibilidade de medidas 

jurídicas mais eficazes, não só como instrumento que buscam medidas 

preventivas para gerenciar as hipóteses que podem acarretar a ocorrência dos 

Desastres Naturais, mas, também, medidas que possam mitigar e, no caso de 

ocorrência do fato, responsabilizar, não só civilmente, mas penalmente os 

autores e coatores do fato. Até porque, e como se sabe, e também ficou 
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demonstrado no presente trabalho, as consequências cíveis são pecuniárias, 

que diante de uma grande empresa, se não a maior do país, tais valores, a título 

de indenização, ou reparação dos danos causados, são pequenos diante da 

grandeza, e da monstruosidade que o desastre abateu nas vítimas e em seus 

familiares. Valores esses que são (e foram) facilmente reavidos na própria 

valorização natural da empresa em bolsas de valores. É notório que ninguém 

poderá se enriquecer na desgraça própria ou alheia. O pano de fundo do 

problema central desta tese: os valores das indenizações são suficientes para 

penalizar as empresas e seus responsáveis pelos atos praticados? Ficou claro 

que não, mas se houver uma forma de responsabilização penal mais eficaz 

(ultima ratio), os desastres continuarão. 

As barragens de rejeitos, que outrora foram classificadas como de 

baixo risco e alto potencial de danos, tiveram avaliações equivocadas quanto à 

estrutura e possibilidades de rompimento, sem as quais também não foram 

realizadas um planejamento estratégico a partir da avaliação sistêmica das reais 

possibilidades de risco de rompimento e amplitude dos impactos e danos 

ambientais que tais ocorrências poderiam gerar a todo ambiente social, biológico 

e natural. Não só isso, como ficou demonstrado no presente trabalho, as 

empresas, os gestores, administradores, técnicos das empresas envolvidas nos 

casos de Mariana e Brumadinho sabiam dos riscos, sabiam da gravidade e 

mesmo assim, optaram por se omitirem. Uma omissão criminosa que ceifou 

centenas de pessoas. No caso de Mariana era uma tragédia anunciada que 

devastou várias famílias em especial dezenove vítimas. Treze outras barragens, 

só em Minas Gerais, correm o mesmo risco, no momento em que se finaliza a 

presente pesquisa: 

• Em Paracatu, na região noroeste de Minas Gerais, a 

empresa canadense Kinross Gold Corporation explora a maior mina de extração 

de ouro a céu aberto no Brasil. A mineradora atua a 300 metros da cidade.  

• Barragens da empresa Mundo Mineração - represas estão 

abandonadas aproximadamente 7 anos e armazenam materiais tóxicos em Rio 

Acima. O empreendimento está na lista dos que tem dupla classificação: de alto 

risco na possibilidade de acidentes e na extensão do dano potencial em caso de 

rompimento. 



234 
 

• Barragem com rejeitos nucleares. Moradores de Caldas, no 

sul de Minas Gerais, vivem apreensivos com a barragem de rejeitos nucleares. 

O Ministério Público Federal recomendou a Indústria Nucleares do Brasil 

(proprietária da barragem) que implante um plano de ação emergencial na 

estrutura que pertence a uma mina de exploração de urânio desativada em 1995. 

Segundo o MPF vistoria indicou o risco de rompimento. 

• Em São Gonçalo do Rio Abaixo, a barragem de Brucutu que 

é a maior mina de ferro de Minas Gerais em produção e a segunda maior do país 

atras apenas a de Carajás no Pará, corre o risco de rompimento também.  

• Barragens Maravilha 2 e 3 em Itabirito, com capacidade 

nove vezes maior que Brumadinho, corre risco de colapso.  

• Com 16 represas na cidade de Ouro Preto classificado como 

alto dano potencial, associado às condições geológicas do município, de acordo 

com a defesa civil, 4 represas correm o risco de rompimento. 

• Com mais de 20 barragens em Congonhas, moradores 

enfrentam medo de conviver com elas. A população faz pressão para que a CSN 

dona da maior planta, a mina na Casa de Pedra, tome providências. A prefeitura 

já aplicou multa de R$ 2 milhões de reais em cada uma das quatros empresas 

que atuam na região por descumprir medidas de segurança, além de não pagar 

as multas, nada fizeram para aumentar os níveis se segurança da população. 

• Moradores de Casa Branca, bairro pertencente a 

Brumadinho, vivem de perto a tristeza do evento de 2019 e, ainda, com a 

preocupação de conviver com outras estruturas próximas à comunidade. Eles 

observam o temor do movimento da Mineradora Geral do Brasil para voltar a 

explorar a Mina Casa Branca fechada por decisão judicial em 2001, em razão de 

descumprimento de medidas de segurança para com a sociedade, em razão das 

barragens. 

• São Sebastião das Águas Claras. Barragem de macacos. 

Quem já encarou tragédias como a de Brumadinho tem ainda mais medo de que 

o desastre volte a acontecer. Faz parte da história de São Sebastião de Águas 

Claras, distrito de Nova Lima, conhecido como Macacos, o rompimento da 

barragem da mineradora Rio Verde em 2001. Na época cinco pessoas morreram 

quando a barragem estourou. Hoje as famílias vivem com medo da barragem 
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Capitão do Mato, também administrado pela Vale. De acordo com Agência 

Nacional de Mineração, o reservatório é considerado de baixo risco mas de alto 

dano potencial como a de Brumadinho. 

• O desastre de Brumadinho aumentou a insegurança de 

Itabira. Uma das preocupações é a da barragem de Itabiruçu, com capacidade 

para 18 vezes mais rejeito que a do Córrego de Feijão. Segundo a Prefeitura de 

Itabira, desde o ano passado a estrutura passa por alteamento. Em novembro, 

a empresa apresentou um plano de aumentar a represa de 835 m para 850 m. 

• Rio dos Machados barragem em mina de ouro. Moradores e 

ambientalistas temem vazamento de uma barragem de rejeitos de ouro na 

região. Eles alertam que a mineração envolve arsênio e cianeto, elementos 

altamente tóxicos. A maior o maior receio é a contaminação da barragem do Bico 

de Pedra, no Rio Corutuba que abastece Janaúba, em Nova Porteirinha. 

• Barragem do Rio Bananal, a barragem do norte de Minas 

integra o relatório da Agência Nacional de Águas como uma das estruturas de 

alto risco na categoria de alto dano potencial associado. Abaixo da barragem 

vivem centenas de pequenos produtores que estão apavorados. A área urbana 

de Salinas fica 33 Km da cidade. 

• Barragem de Caatinga em Bocaiúva. A barragem no distrito 

de engenheiro Dolabela está inativa há anos. Agora começa a ser esvaziada 

para reduzir o risco de colapso. 

Apesar da vasta legislação ambiental envolvendo a vulnerabilidade, 

inclusive das barragens, verifica-se que a aplicabilidade das mesmas em caso 

de desastre ambiental é quase mínima, haja vista a fiscalização precária dos 

Estados para com suas barragens.  

Ao pesquisar no direito internacional, fica evidente que os Estados 

Unidos possuem uma normativa especial para combater e mitigar os danos 

causados por desastres ambientais. O empenho da fiscalização, bem como o 

rigor da legislação norte-americana, demonstra que aquele país possui estrutura 

bom para punir aqueles que descumprem regras, com penas severas, o que faz 

com que se inibam de praticar atos no mínimo imprudentes. Não diferente, os 

países europeus, cuja legislação e fiscalização seguem a mesma linha dos 

americanos. Por outro lado, como se tal o rigor legislativo e fiscalizador já não 

fosse o suficiente, tem-se o Japão, único país do mundo que sofreu com duas 
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bombas nucleares cuja devastação é sentida até hoje. Neste país, ficaram as 

cicatrizes da Segunda Guerra Mundial e também de grandes desastres 

ambientais sofridos, o que resultou numa grande campanha legislativa e 

educativa para que tais desastres permanecessem somente nos livros de 

história, e nunca como um perigo iminente. 

No mesmo ano o qual ocorreu o desastre em Mariana, o Tribunal 

Penal Internacional passou a julgar os crimes ambientais, comparando os como 

crime contra a humanidade. Tal decisão foi abraçada pela Corte internacional, 

em razão dos efeitos Transnacionais dos crimes ambientais dessa magnitude. 

Este novo entendimento do TPI, poderá fazer com que países com uma 

legislação precária sejam julgados no Tribunal Penal e condenados os seus 

governantes por suas práticas omissivas diante das catástrofes ambientais. 

Logo após o incidente em Mariana, a empresa Vale S/A espalhou 

cartazes em suas unidades com os dizeres “Mariana nunca mais”. Era quase 

que um carma. Todos deveriam cuidar e atentar com os riscos das barragens e 

a gravidade de um novo colapso o que poderia ocorrer. Acontece que tais 

atitudes provavelmente não passavam de retóricas por aqueles que 

gerenciavam e administravam a empresa; eles sabiam dos riscos, sabiam da 

gravidade e nada fizeram, até o córrego do feijão em Brumadinho colapsar. 

Hoje, em razão da concessão de um habeas corpus para trancar a 

ação penal de um dirigente da Vale, no caso Brumadinho, o Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região, os responsáveis por aquele desastre não serão julgados 

pelos crimes contra a pessoa, fazendo com que as possíveis penas privativas de 

liberdade que os responsáveis/denunciados poderão ser condenados, possam 

ser substituídas por restritivas de direitos. 

Pode até parecer utópico, muitos poderão dizer que o uso do direito 

penal ou até mesmo um Tribunal Penal Internacional é um exagero, até porque 

esses crimes poderão ser repetidos no futuro. Em contrapartida a tal argumento, 

há que se verificar as legislações alienígenas trazidas, bem como a estrutura de 

responsabilidade por desastres ambientais que esses países adotam. Exceto no 

caso de desastres naturais, os antropomórficos são levados a julgamentos com 

possíveis punições graves e efetivas, servindo de exemplo a geração futura, 

trazendo alento as vítimas e seus familiares 
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Até mesmo a legislação penal ambiental em pouco teria eficácia em 

casos como os colapsos ambientais. Diante da magnitude do impacto causado, 

aliado às perdas de vidas humanas,  verificou-se que o Direito Penal, através da 

teoria da Imputação Objetiva, bem como, a teoria do Domínio do Fato, poderia 

levar os responsáveis pelas tragédias já mencionadas ao cumprimento de penas 

privativas de liberdade, em razão do acometimento das mortes oriundas dos 

desastres, afastando a injustiça da imputabilidade dos mesmos e atuando como 

meio de Sustentabilidade ambiental, pois os próximos gestores/administradores 

não agiriam da mesma forma, sabedores que poderiam ser imputados por crimes 

contra a vida, integridade física e contra o patrimônio, o que, com certeza, os 

levariam à cadeia. 

Pela Teoria da Imputação Objetiva somente é admissível imputar 

objetivamente a alguém, um fato se o resultado tiver sido causado pelo risco não 

permitido criado pelo autor. Ou seja, determinado resultado somente pode ser 

imputado a alguém como obra sua e não como mero produto do azar. Como a 

Teoria da Imputação Objetiva estrutura-se, sobre um conceito fundamental do 

risco proibido, o autor do resultado deve ser responsabilizado pelos atos 

(comissivos) realizados. Os administradores, gestores, técnicos das empresas 

envolvidas nos desastres e Mariana e Brumadinho devem ser responsabilizados 

pelos crimes praticados, em especial os de homicídio e lesão corporal, tendo em 

vistam paras os crimes ambientais, as penas são insignificantes diante do ato 

colapsado. Sem contar ainda que os crimes dolosos contra vida serão julgados 

pelo tribunal popular, ou seja, a legislação brasileira entrega os denunciados réus 

para a sociedade, com intuito que se faça justiça, a exemplo recente do 

julgamento da boate Kiss, o que não seria mais justo no caso de Brumadinho e 

Mariana. 

Já no que se refere à Teoria do Domínio do Fato, se o agente tem 

consciência da ação que será executada (ou por omissão), poder de determinar 

a sua execução e poder de determinar sua interrupção até a produção do 

resultado final, deve ser considerado seu autor, ainda que não tenha realizado o 

verbo ou núcleo do tipo. Logo, qual autor é aquele que detém o controle final do 

fato, dominando toda a realização delituosa, com plenos poderes para decidir 

sobre sua prática, interrupção e circunstâncias. Não importa se o agente pratica 

ou não o verbo descrito no tipo legal, pois o que a lei exige é o controle de todos 
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os atos, desde o início da execução até a produção do resultado. Por essa razão, 

o mandante, embora não realize o núcleo da ação típica, deve ser considerado 

autor, uma vez que detém o controle final do fato até a sua consumação, 

determinando a prática delitiva. Os administradores, gestores, técnicos das 

empresas envolvidas também são autores dos crimes por esta teoria, por terem 

conhecimento dos fatos (riscos) e nada fizeram para impedir a devastação 

ocorridas em terras mineiras. 

Então, teorias de Direito Penal, exportadas da Alemanha, poderiam 

ser utilizadas para conter as omissões das grandes exploradoras de minérios no 

Brasil, haja vista que, com o ganho que se têm, não há por que em não 

fiscalizarem com maior empenho as barragens que foram construídas para há 

décadas, com metodologias ultrapassadas e que merecem maiores cuidados 

pelas empresas, quiçá, pelo Poder Público. 

Na era do antropoceno, onde as consequências da ação humana 

são fundamentais para a concepção do Estado moderno, verificou-se necessário 

traçar uma análise dos desastres ambientais em tela, bem como a precariedade 

da legislação vigente perante a magnitude das catástrofes. E o Direito Penal, se 

mostra instrumento necessário para a busca de uma justiça perdida, pela prática 

que induzem o acontecimento dos desastres naturais ou mesmo o aumento do 

risco de ocorrência diante da ineficácia da punição. 

Pode-se concluir que a Lei 9.605/98 busca inibir os crimes cometidos 

pelas pessoas jurídicas, protegendo a sociedade como um todo, ou seja, os 

primeiros afetados e as futuras gerações, e principalmente o meio ambiente, 

mesmo havendo divergências doutrinárias sobre tal aplicabilidade, pois é visível 

que existe a punição penal.  Com projeto de lei 3915 de 2019, que altera leis 

libertais para abrir agravamento das penas em caso de desastres ecológicos de 

grande proporção; para tipificar condutas que possam contribuir para o 

rompimento de barragens de minério, por inobservância legislação ou técnicas 

adequadas; e para atualizar o valor máximo dos valores de multas devidas por 

infrações administrativas, vê-se que o legislador, na época dos fatos, até tentou 

buscar uma forma de punir os responsáveis pelos crimes, mas como a lei penal 

não poderá retroagir, salvo para beneficiar do réu, os responsáveis pelos 

desastres de Mariana e Brumadinho não serão atingidos por tal modificação. 
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Aliás, tal projeto somente terá eficácia jurídico penal se houver, como 

no direito penal alemão, dispositivos das teorias aqui mencionadas neste 

trabalho, para poder responsabilizar penalmente autores dos desastres 

ambientais. 

Com o rompimento das barragens em Minas Gerais, que ocasionou 

mortes e danos irreparáveis à fauna e à flora, prejuízos financeiros e abalo 

psicológico, foram ocasionados por irresponsabilidades de seus agentes, para 

com a sociedade e com as normas de prevenção ao meio ambiente, visando ao 

enriquecimento ilícito, através da adulteração de documentos que deveriam ser 

enviados ao Poder Público, e também pelo fato de terem sido usados produtos 

de baixa qualidade para a construção das barragens.  

Logo, a imputabilidade a que se refere o Tribunal Regional Federal, 

1ª. Região, dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, data maxima 

venia¸ não poderia prosperar, pelo argumento de que os gestores não terem sido 

responsáveis diretamente pelas mortes e lesão, se isso fosse verdade. Bastasse 

que o desembargador utilizasse as teorias aqui ventiladas e já utilizadas em 

julgamentos de grande repercussão nacional para que tivesse no seu voto, com 

o esperado indeferimento daquele habeas corpus. 

Operadores do Direito, sejam eles atuantes na seara nacional, 

internacional ou Transnacional, precisam compreender o empenho da 

Sustentabilidade aos movimentos ligados aos Desastres Ambientais e a 

responsabilização penal dos seus agentes, tendo em vista que as 

consequências dos seus atos transcendem, muitas vezes, as fronteiras do país. 

Assim, enquanto não for depositada a devida importância que 

merece os riscos das barragens, os eventos trágicos serão cada vez mais 

recorrentes atingindo proporções cada vez maiores. Por isso, é necessária uma 

legislação penal específica para as condutas ocasionadas pelos desastres 

ambientais. É lógico que, para tanto, é de extrema importância análise, também 

sob o viés penal, do cenário anterior ao desastre, para que se possa apurar se 

houve ingerência da parte de algum indivíduo e, em assim ocorrendo, se falar 

em resposta penal definitiva.  
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ANEXO 1 Voto do Desembargador Olindo Menezes concedendo 

Habeas Corpus a um dos engenheiros da Vale a despeito do 

desastre de Brumadinho 

 

 
Número: 1029985-02.2018.4.01.0000  
25/04/2019 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
PJe -Processo Judicial Eletrônico 
JUSTIÇA FEDERAL 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL  
Órgão julgador colegiado: 4ª Turma  
Órgão julgador: Gab. 12 - DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES  
Última distribuição : 15/10/2018  
Valor da causa: R$ 0,00  
Processo referência: 0002725-15.2016.4.01.3822  
Assuntos: Inundação / Perigo de Inundação  
Segredo de justiça? NÃO  
Justiça gratuita? SIM  
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? 
SIM Partes  

Procurador/Terceiro vinculado  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(PACIENTE)  

ROGERIO MAGALHAES LEONARDO 
BATISTA  
(ADVOGADO)  
MARCELO LEONARDO (ADVOGADO)  

MARCELO LEONARDO (IMPETRANTE)  
JUIZO DA 1ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO DE PONTE  
NOVA/MG (IMPETRADO)  
Ministério Público Federal (FISCAL DA LEI)  
Documentos  
Id.  Data da Assinatura  Documento  Tipo  
14348  
947  

24/04/2019 17:09  Acórdão  Acórdão  

 

 

R E L A T Ó R I O 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — 

 

Impetra-se ordem de habeas corpus em favor de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, engenheiro, até 04/2014 

integrante do Conselho de Administração da Samarco Mineração S.A. (por 

indicação da VALE S/A.), em razão de ato da Vara Federal de Ponte Nova/MG, 

que recebeu a denúncia contra o paciente pela suposta prática, por 19 

(dezenove) vezes, dos crimes dos arts. 121, § 2°, I, III e IV; 129 (na forma do 
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caput, c/c §1°, I e III, por três vezes, sendo duas c/c o § 7º), 254 e 256, do Código 

Penal; e dos arts. 29, caput, § 1°, I e II, § 4°, I, III, V e VI; 33, 38, 38-A, 40, caput, 

§ 2°, 49, 50, 53, I e II, alíneas "c", "d" e "e"; e 54, § 2º,I, III, IV e V, c/c o art. 58, I 

e 62, da Lei n.° 9.605/98, tudo combinado com o disposto nos arts. 13, § 2°, 

alínea "a" (crimes comissivos por omissão), 18, I (crimes dolosos) e art. 70 

(concurso formal), do Código Penal, e com o art. 2° da Lei n.° 9.605/98.  

 

Os crimes são dados como decorrentes dos efeitos do rompimento da barragem 

do “Fundão”, de propriedade da empresa de mineração Samarco S/A, no 

Município de Mariana/MG, da qual o paciente era membro do Conselho de 

Administração, condição na qual teria agido (ou deixado da agir) para a 

consecução dos atos delitivos imputados.  

 

A tese da impetração, que busca o trancamento da ação penal, é a de que falta 

justa causa (art. 648, I – CPP), por não conter a denúncia indícios mínimos de 

prova que possam conduzir às conclusões do MPF em relação ao paciente, 

afigurando-se injustificada a sua inclusão na denúncia, mesmo porque participou 

da última reunião do Conselho de Administração em abril de 2014, enquanto os 

primeiros sinais de pré-ruptura se deram em agosto de 2014 e o rompimento em 

si somente em novembro/2015, portanto, quando o paciente não mais integrava 

o Conselho de Administração da Samarco. Invoca, em favor da sua tese, a tese 

adotada no julgamento do HC 70468-62.2016.4.01.0000, na compreensão de 

que o paciente enquadra-se na mesma situação fática do paciente daquele writ 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dada a sua condição de também 

conselheiro da Samarco, com a diferença de que o seu período de atuação se 

dera entre abril/2013 e abril/2014, tendo participado apenas das reuniões 110ª 

(4/4/2013) e 114ª (4/12/2013) e 115ª (2/4/2014).  

 

Destaca que a denúncia se limitou a narrar fatos relacionados ao exercício das 

atividades “inerentes à participação do paciente no Conselho de Administração 

da Samarco, sem descrever de forma pormenorizada e objetiva, quais os atos 

(condutas) praticados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx foram realizadas com 

o dolo (ainda que eventual) e em circunstâncias que possibilitassem a 
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adequação típica aos dispositivos penais a ele imputados”, traduzindo a 

denúncia uma imputação objetiva e genérica.  

 

Afirma não haver demonstração da conexão entre o resultado e a atuação do 

paciente nas reuniões do Conselho das quais participou, destacando que a 

própria denúncia afirma que, quando se tornou possível se constatar um 

incremento no risco do rompimento da barragem, o paciente não mais integrava 

o Conselho, de forma que imputação de culpa por 19 homicídios configura um 

excesso de acusação.  

 

Alega, quanto aos crimes ambientais, que a única imputação dolosa possível 

seria as dos art. 54, § 2º e art. 58, I, II e III, da Lei 9.605/1998, crimes ambiental 

”gravíssimo, com consequências penais severas e suficientes ao atendimento 

das prevenções geral e especial.”  

 

O pedido é no sentido da “concessão, em definitivo, da ordem impetrada para o 

trancamento da Ação Penal n° 0002725-15.2016.4.01.3822, que corre perante a 

1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponte Nova/MG.”  

 

Prestadas as informações, o órgão do Ministério Público Federal nesta instância, 

em parecer firmado pelo Procurador Regional da República Paulo Queiroz, opina 

pela não extensão do HC 70468-62.2016.4.01.0000, e, sucessivamente, pela 

concessão parcial da ordem, para trancar a ação penal quanto ao crime de 

homicídio doloso e lesão corporal, na forma em que decidida no HC 10679-

98.2017.4.01.0000 (fls. 496 – 526).  

É o relatório. 

 

Desembargador Federal OLINDO MENEZES 
Relator 
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O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — A 

denúncia, descrevendo os eventos lesivos, no título dos fatos criminosos e suas 

circunstâncias, afirma que (fls. 46 – 47):  

 

[...] No dia 05 de novembro de 2015, aproximadamente as 
15:30 horas, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, 
situada no Complexo Industrial de Germano, no Município 
de Mariana/MG, sob a gestão da pessoa jurídica SAMARCO 
MINERAÇÀO S/A. O empreendimento estava localizado na 
Bacia do rio Gualaxo do Norte, afluente do rio do Carmo, que 
é afluente do rio Doce.  O colapso da estrutura ocasionou o 
extravasamento imediato de aproximadamente 40 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica, 
entre outros particulados, e outros 16 milhões de metros 
cúbicos continuam escoando lentamente. O material 
liberado logo após o rompimento da barragem de Fundão 
formou uma grande onda de rejeitos, atingindo a barragem 
de Santarém, localizada a jusante, erodindo parcialmente a 
região superior do maciço da referida estrutura e galgando o 
seu dique, após incorporar volumes de água e rejeites não 
estimados que ali se encontravam acumulados.  Em sua rota 
de destruição, à semelhança de uma avalanche de grandes 
proporções, com alta velocidade e energia, a onda de 
rejeitos, formada pelo rompimento da barragem de Fundão, 
atingiu o Córrego de Fundão e o Córrego Santarém, 
destruindo suas calhas e seus cursos naturais. Em seguida, 
soterrou grande parte do Subdistrito de Bento Rodrigues, 
localizado a aproximadamente 6 km da barragem de 
Santarém, dizimando vidas e desalojando pessoas. Já na 
calha do rio Gualaxo do Norte, a avalanche de rejeitos 
percorreu 55 km ate desaguar no rio do Carmo, atingindo 
diretamente várias localidades rurais, como as comunidades 
de Paracatu de Baixo, Camargos, Águas Claras, Pedras, 
Ponte do Gama, Gesteira, além dos Municípios de Barra 
Longa/MG, Rio Doce/MG e Santa Cruz do Escalvado/MG.  
No trecho entre a barragem de Fundão e a Usina II 
hidrelétrica Risoleta Neves (também conhecida como UHE 
Candonga), a passagem da onda de rejeitos ocorreu de 
forma mais violenta, acarretando o transbordamento de um 
grande volume de rejeites para as faixas marginais do rio 
Gualaxo do Norte e rio do Carmo, em enorme desproporção 
à capacidade normal de drenagem da calha desses corpos 
hídricos, ocasionando a destruição da cobertura vegetal de 
vastas áreas ribeirinhas, por meio do arrancamento da 
vegetação por arraste, inclusive com a remoção da camada 
superficial do solo. Observou-se, também, nessa área a 
deposição de rejeitos sobre o leito dos rios e vastas áreas 
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marginais, soterrando a vegetação aquática e terrestre, 
destruindo hábitat e matando animais.  
Após percorrer aproximadamente 22 km no rio do Carmo, a 
onda de rejeites alcançou o rio Doce, deslocando-se pelo 
seu leito até desaguar no Oceano Atlântico, no dia 
21/11/2015, no distrito de Regência, no Município de 
Linhares/ES 
. 

Mais adiante, descrevendo os crimes de inundação (art. 254 – Código. Penal), 

de desabamento/desmoronamento (art.256 – Código Penal) e de homicídios, 

afirma que (fls.77 – 79): 

[...] Podemos asseverar, olhos postos nesse caso concreto, 
que as inúmeras propriedades (patrimônio) existentes na 
área alagada, bem como a vida e a integridade física dos 
moradores (mais de 300 famílias), que, quando do evento, 
algumas encontravam-se dentro de suas casas ou nas 
proximidades, foram a perigo. Há de repetir, então, que, 
nesse caso concreto, não se contentou, no juízo de 
tipicidade, com a só inundação (evento típico potencialmente 
lesivo). Após essa, e empiricamente, como exigido na norma 
penal, constatou-se que, efetivamente, os bens jurídicos sob 
proteção foram expostos a perigo (por todos, vide laudos de 
necropsia de 18 vitimas fatais). Tanto assim é verdade que, 
mais do que a simples exposição, alguns bens em especial 
sofreram danos efetivos, pelo mesmo evento.  
Por todo o exposto, é possível afirmar: houve uma 
inundação típica. Essa inundação típica expôs a perigo 
(concreto) a vida, a saúde e o patrimônio das populações 
ribeirinhas, bem assim aos rios Gualaxo do Norte, rio do 
Carmo e rio Doce.  
A prova da materialidade, in casu, exsurge cristalina. Os 
diversos laudos, a ampla cobertura de imagens jornalísticas, 
os diversos testemunhos tornaram fato notório a inundação 
ocasionada pela passagem da lama de rejeitos por sobre 
vastas áreas pertencentes aos distritos da cidade de 
Mariana, e  
especial o Subdistrito de Bento Rodrigues. Constitui fato 
notório que a área atingida é habitada e que, no momento 
da inundação, diversas de suas residências estavam 
ocupadas pelos respectivos moradores. Não por outro 
motivo, dramaticamente, para além da simples exposição ao 
perigo, como exigido na estrutura típica, houve a morte de 
19 (dezenove) pessoas entre adultos e crianças.”  
[...] “O fluxo anômalo e violento de lama ao longo da rede de 
drenagem provocou o desabamento/desmoronamento de 
pontes, casas, igrejas, escolas e inúmeras edificações, 
notadamente nos distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira, e nos Municípios de Barra Longa, Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado, provocando a morte de 
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pessoas e desabrigando famílias. [...] O deslocamento da 
lama de rejeitos, em direção à comunidade de Bento 
Rodrigues é fato tanto conhecido como documentado. 
Ninguém discute este trajeto. A lama deslocou-se, de forma 
violenta, ao longo da rede de drenagem, arrastando o que 
havia em suas margens: árvores, casas, automóveis, 
animais e pessoas.  
As investigações realizadas pela Policia Civil do Estado de 
Minas Gerais, por meio do IPL nº 712/215, lograram 
encontrar 18 (dezoito) corpos no que se pode chamar de 
perímetro de deslocamento da lama. O exame de corpo de 
delito constatou que as causa mortis são compatíveis com o 
impacto e arrastamento provocado sobre seus corpos pela 
violenta e veloz corrida da lama. De fato, as necrópsias 
revelaram que as mortes se deram por asfixia mecânica por 
soterramento, poli traumatismo contuso e afogamento. É 
certo que alguns dos corpos estavam mutilados. [...] 

No que diz respeito à conduta do paciente, e dos demais membros do Conselho 

de Administração, afirma o MPF, para justificar as imputações (fls. 202 – 204): 

[...] O Conselho de Administração exerceu, ao longo dos 
anos, a figura da alta administração da SAMARCO, sendo o 
órgão responsável pela organização, coordenação e 
vigilância geral das atividades da empresa, atribuições não 
passíveis de delegação para outros órgãos empresariais.  
O Conselho de Administração foi o grande responsável pela 
definição da temerária política empresarial de assunção 
consciente de riscos relacionados à implementação e à 
operação da barragem do Fundão, priorizando a expansão 
da produção e os resultados econômicos positivos para os 
acionistas, mesmo em um cenário econômico extremamente 
adverso, e à custa de realização de significativos Cortes de 
gastos para atividades relacionadas à gestão do rejeitos 
minérios.  
Os problemas identificados na barragem do Fundão foram 
levados diversas vezes ao Conselho de Administração, seja 
por meio de relatórios específicos de eventos de problemas, 
falhas ou "não conformidades", seja por meio de resultados 
das revisões técnicas realizadas pelo ITRB. Nesses casos, 
sabendo dos problemas, falhas ou "não conformidades", os 
conselheiros deixaram de impedir a sua prática, quando 
podiam e deviam agir para evitar os resultados lesivos 
produzidos com o rompimento da barragem do Fundão. 
Omitiram-se, dessa forma, no seu dever de fiscalizar a 
gestão dos órgãos a eles subordinados, embora não o 
fizessem em relação à cobrança dos resultados financeiros 
da empresa.  
E, mesmo nas hipóteses em que determinou a adoção de 
medidas especificas relacionadas à gestão dos rejeites 
produzidos pela SAMARCO, o Conselho omitiu-se em 
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exercer seu poder-dever de vigilância e suas competências 
organizativas, uma vez que se contentou em receber 
passivamente informações não condizentes com a crítica 
realidade operacional da barragem de Fundão transmitidas 
pelos diretores, KLEBER TERRA e RICARDO VESCOVI ou 
pelos representantes dos Comitês e Subcomitês de 
Assessoramento.  
Enfim, os membros do Conselho de Administração, 
figurando na condição de administradores da SAMARCO, 
deixaram de empregar, no exercício de suas funções, o 
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo deveria 
empregar na administração dos seus próprios negócios (art. 
145 c/c art. 153, ambos da Lei 6.404/76). Dessa forma, 
podendo e devendo agir para evitar o rompimento da 
barragem de Fundão; uma vez que detinham obrigações de 
cuidado, proteção e vigilância, omitiram-se de exercer seus 
deveres de organização, coordenação e vigilância geral das 
atividades da empresa, deixando de impedir e evitar os 
resultados penalmente desvalorizados, razão pela qual 
incidiram nas figuras típicas abaixo indicadas na forma do 
art. 13, § 2º, do Código Penal c/c art. 2º da Lei nº 9.605/98. 
[...] 

A denúncia, vertida em 273 laudas, assim individualiza a atuação do paciente 

nos fatos da causa de pedir, a qual a impetração afirma ser semelhante a do 

acusado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paciente do HC 70468-

62.2016.4.01.0000, ao qual foi concedida a ordem: 

[...]“5.12 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Conselheiro 
de administração e representante da VALE na Governança 
da SAMARCO). Apurou-se que 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx exerceu o mandato de 
conselheiro de administração, indicado pela VALE, entre os 
anos de 2013 e 2014, tendo participado de todas as 
discussões e deliberações ocorridas nas reuniões do 
Conselho de 04/04/2013 (110ª reunião do Conselho), 
04/12/2013 (114ª), 02/04/2014 (115ª). Ao longo do tempo 
em que deteve as competências de conselheiro de 
administração, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx teve 
conhecimento e consciência do incremento de situações 
típicas de riscos não permitidos relacionados aos problemas, 
falhas ou “não conformidades” operacionais ocorridos na 
barragem de Fundão. Na reunião de 04/04/2013 (110) 
recebeu informações sobre a disposição dos rejeitos da 
SAMARCO na barragem de Fundão, sobre os riscos 
associados e sobre as ações de mitigação, tendo aprovado 
as iniciativas apresentadas, dentre as quais a continuidade 
da operação com o eixo recuado junto à ombreira esquerda. 
Na reunião de 04/12/2013 (114ª) recebeu informações 
detalhadas sobre o sistema de disposição de rejeitos e 
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registrou posição de que os rejeitos ainda eram um ponto de 
grande preocupação do Conselho de Administração, sem 
emitir qualquer orientação concreta sobre a questão. 
Contudo, aprofundou a política de contenção de custos da 
SAMARCO, alertando à Diretoria para a necessidade de 
“atenção para os ganhos de produção” e aprovando 
orçamento com inúmeras recomendações de  
“redução de custos”. Reduzir custos é estratégia legítima de 
toda empresa e de seus gestores, mas à custa da segurança 
e dos sabidos riscos de que poderia levar a gravíssimas 
consequências, é uma atitude reprovável e criminosa. Na 
reunião de 02/04/2014 (115ª), mesmo ciente de todos os 
riscos envolvidos na operação de barragens de rejeitos, 
orientou a SAMARCO para continuar sua temerária política 
de expansão da produção e incremento dos resultados 
econômicos positivos para os acionistas, às custas da 
implementação de uma severa prática de austeridade de 
gastos empresariais, que repercutiram negativamente no 
orçamento da Gerência Geral de Geotécnica. Participou, 
como representante convidado da VALE, na reunião do 
Conselho de 08/08/2012 (108ª), quando teve acesso a 
estudo sobre o subdistrito Bento Rodrigues, e sobre os 
riscos da barragem de Fundão sobre a comunidade, assim 
como da recomendação do Conselho de priorização de 
esforços para fazer o reassentamento das comunidades 
próximas às barragens de rejeitos (o que não aconteceu até 
o rompimento da barragem!). A comunidade ficou lá onde 
estava, à deriva da sorte, enquanto o volume de rejeito 
lançado em Fundão só aumentava. Também na condição de 
convidado da VALE, participou na reunião do Conselho de 
07/12/2012 (109), quando presenciou apresentação de 
panorama detalhado sobre as barragens de rejeitos, 
realizada por KLEBER TERRA, que tratou dos seguintes 
tópicos: área de operações, sistema de disposição, modelo 
de gestão de barragens, governança da gestão de 
barragens, gestão de barragens e controle de risco, análise 
de estabilidade das estruturas geotécnicas, projetos de 
eliminação de rejeitos e o respectivo cronograma até o ano 
de 2038. Figurou como representante da VALE no Comitê 
de Operações no ano de 2013, tomando conhecimento de 
todos os problemas, falhas ou “não conformidades”, levados 
ao Comitê e tendo participado de todas as deliberações 
ocorridas nas reuniões dos dias 15/03/2013 e 13/11/2013. 
Em todas as ocasiões acima narradas, podendo e devendo 
agir para evitar o rompimento da barragem de Fundão, uma 
vez que detinha obrigações de cuidado, proteção e 
vigilância, omitiu-se, de forma consciente e voluntária, de 
exercer seus deveres de assessoramento em questões 
técnicas e relacionadas à operação da Barragem de Fundão 
(na condição de representante da Vale no Comitê de 
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Operações) e de organização, coordenação e vigilância 
geral das atividades da empresa (na condição de 
Conselheiro de Administração), deixando de impedir e de 
evitar os resultados penalmente desvalorados. Mesmo 
conhecendo a situação típica de incremento de riscos não 
permitidos, tendo pleno conhecimento de suas 
responsabilidades como conselheiro de administração e 
podendo e devendo agir para evitar o rompimento da 
barragem de Fundão, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se 
omitiu, assumindo o risco da produção dos resultados 
decorrentes, razão pela qual, na forma do art. 13, § 2º, alínea 
“a”, art. 18, I, e art. 70, do Código Penal c/c art. 2º da Lei n.º 
9.605/98, incide nas figuras típicas dos artigos 121, §2°, I, III 
e IV (dezenove vezes), art. 129 (uma vez na forma do caput; 
c/c §1º, incisos I e III, por três vezes, sendo duas c/c §7º), 
art. 254 e art. 256, todos do Código Penal, e nos artigos 29, 
caput, §1º, incisos I e II, § 4°, incisos I, III, V e VI, art. 33, art. 
38, art. 38-A, art. 40, caput, §2°, art. 49, art. 50, art. 53, 
incisos I e II, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 54 c/c § 2º, incisos I, 
III, IV e V c/c art. 58, inciso I, art. 62, inciso I, todos da  
Lei n.º 9.605/98.” (DOC. 01, Denúncia, fls. 237/239).[...] 

 

2. A impetração, que busca o trancamento da ação penal por falta de 

justa causal (art. 648, I – CPP), sustenta que a denúncia não contém a presença 

de indícios mínimos de prova que possam conduzir às conclusões do MPF em 

relação ao paciente, afigurando-se injustificada a sua inclusão na ação penal, 

mesmo porque participou da última reunião do Conselho de Administração em 

abril de 2014, quase dois anos antes do rompimento da barragem 

Partindo dessa premissa, destaca que a denúncia se limitou a narrar 

fatos relacionados ao exercício das atividade “inerentes à participação do 

paciente no Conselho de Administração da Samarco, sem descrever de forma 

pormenorizada e objetiva quais os atos (condutas) praticadas por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx foram realizadas com o dolo (ainda que 

eventual) e em circunstâncias que possibilitassem a adequação típica aos 

dispositivos penais a ele imputados”, traduzindo, por consequência, uma 

imputação objetiva e genérica.  

Afirma não haver demonstração da conexão entre o resultado e a 

atuação do paciente nas reuniões do conselho das quais participou, destacando 

que a própria denúncia afirma que, quando se tornou possível se constatar um 

incremento no risco do rompimento da barragem, o paciente não mais integrava 
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o conselho, de forma que, imputar-lhe a culpa por 19 homicídios, configura um 

excesso de acusação.  

Alega, quanto aos crimes ambientais, que a única imputação dolosa 

possível seria as dos art. 54, § 2º e art. 58, I, II e III, da Lei 9.605/1998, crimes 

ambiental ”gravíssimo, com consequências penais severas e suficientes ao 

atendimento das prevenções geral e especial.”  

A tragédia humana retratada na denúncia é deveras dolorosa e 

lamentável, dada a perda trágica da vida de pessoas inocentes e indefesas, num 

trauma indelével para as suas famílias, que abalou a nação e o mundo, e que 

não pode ser remediada. A memória às vítimas fatais e a dor de suas famílias 

merecem todo o respeito e reverência, sem falar nos gravíssimos danos 

ambientais, passados e futuros  

Mas não são esses aspectos que estão (nem poderiam estar) em 

julgamento neste writ. O que está em discussão é a possibilidade técnica de 

responsabilização penal do paciente pelos eventos, em termos de nexo de 

causalidade (física) e de imputação (jurídica), é dizer, se, a despeito de tudo, há 

justificativa para que o MPF responsabilize o paciente pelos numerosos crimes 

que relaciona, sem demonstrar objetiva e tecnicamente, quanto à sua pessoa, a 

relação de causalidade, por ação ou omissão, sem a qual não pode prosperar a 

persecução penal (art. 13 – Código Penal).  

Busca-se saber se “o resultado previsto na parte objetiva do tipo pode 

ou não ser imputado ao agente”, antes mesmo da análise do elemento subjetivo 

(dolo ou culpa).472 A resposta, na minha avaliação, e com a devida vênia dos 

dedicados subscritores da denúncia, é pela negativa.  

O fato de o paciente participar de algumas reuniões do Conselho de 

Administração da empresa Samarco, a última delas em abril de 2014, nas quais 

participou de deliberações administrativas voltadas aos interesses da empresa, 

cumprindo o papel social que dele se esperava, não pode ser incluído na relação 

causal para fins de aplicação do direito penal.473 E, por via de consequência, não 

implica que possa, ipso facto (por suposta omissão do dever de agir), sofrer 

 
472 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal (Parte Geral), Editora Impetus, 13ª Edição, Volume 
1, p.234 
473 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, 22ª Edição, Volume 1, 2018, Saraiva, p.242. 
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imputação pelos numerosos fatos enquadrados como crimes ambientais e pela 

morte das 19 (dezenove) pessoas, ocorridos quase dois anos depois.  

A imputação diz respeito a crimes omissivos impróprios aqueles em 

que é preciso que o agente (pessoa física) possua o dever de agir para evitar o 

resultado, dever de agir que não é atribuído a qualquer pessoa, senão apenas a 

quem goze do status de garantidor da não ocorrência do resultado, nos termos 

do art. 13, § 2º do Código Penal, e mesmo do art. 2º da Lei 9.605/1998. Como já 

decidiu o STF, “A causalidade, nos crimes comissivos por omissão, não é fática, 

mas jurídica, consistente em não haver atuado o omitente, como devia e podia, 

para impedir o resultado.”  

O dever de garantia nos crimes omissivos impróprios somente surge 

com a identificação objetiva e precisa da situação de risco ou perigo efetivos ao 

bem jurídico protegido, a serem apontados em termos de tempo e circunstâncias, 

com a indicação do momento em que a providência deveria ser adotada para 

impedir o resultado, no caso, o rompimento da barragem.  

Não basta afirmar, de forma genérica, sem evidência de causalidade, 

física ou jurídica, que o paciente, nas 03 (três) reuniões que participou, assumiu 

o risco da produção do resultado, posto que tinha o dever de agir “para evitar o 

rompimento da barragem de Fundão, uma vez que detinha obrigações de 

cuidado, proteção e vigilância”, delas tendo se omitido de forma consciente e 

voluntária para impedir os resultados.  

Além disso, a figura jurídico-penal do art. 13 do Código Penal se reporta 

a deveres de agir impostos à pessoa natural, enquanto a denúncia aponta, 

indevidamente, na posição de garantidor, o Conselho Administrativo da 

Samarco, órgão que, de resto, não exerce a gestão nem a execução da política 

gerencial da empresa, que fica a cargo da Diretoria Operacional. Ao Conselho 

de Administração, que se reúne quadrimestralmente, incumbe somente a 

orientação geral da companhia; não a execução de obras recomendadas pelos 

órgãos técnicos (Estatuto – art. 15).  

A responsabilidade pessoal do paciente, como membro do Conselho 

de Administração, na posição de eventual garantidor, não seria a de determinar 

a adoção de medidas corretivas ou de proteção, senão de apenas propor ao 

Conselho aquilo que lhe parecesse necessário na linha das suas concepções, 

ainda assim, sem possibilidade de saber, por antecipação, se o seu eventual 
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voto prevaleceria no colegiado, ainda mais porque os membros de colegiado 

agiram no âmbito apenas da sua atuação lícita.  

Teria que haver um juízo técnico que sustentasse a superacusação da 

denúncia, mas, na realidade, não foi demonstrada a conexão entre o resultado 

e a deliberada atuação/omissão do paciente, ou quais teriam sido as ações 

esperadas do paciente, aptas a demonstrar a violação do suposto dever de agir, 

da sua parte, que pudessem evitar o resultado do rompimento da barragem, 

mesmo porque é a própria denúncia que descreve, em algumas oportunidades, 

ações positivas (meritórias) do Conselho de Administração em relação às 

informações técnicas que lhe haviam sido repassadas pela Diretoria ou por 

outros órgãos técnicos.  

Acentua a denúncia que o paciente participou de 03 reuniões do 

Conselho de Administração, as quais lhe teriam conferido ”conhecimento e 

consciência do incremento de situações típicas de risco não permitidas 

relacionadas ao problema, falhas ou “não conformidades operacionais ocorridas 

na Barragem do Fundão”, mas ela própria reconhece, como destaca a 

impetração, que apenas 03 das 11 reuniões teriam relevância jurídico-penal para 

as imputações (a 108ª, 109ª e 110ª), já que não foram denunciados os 

participantes das demais reuniões.  

Ainda assim, anote-se que dessas três reuniões consideradas 

relevantes, somente na 110ª ter-se-ia constatado que a barragem apresentava 

claros sinais de que a drenagem interna não estava sendo suficiente à 

manutenção da sua segurança, segundo Relatório Técnico - ITBR realizado por 

um órgão externo. E que nessa reunião, em abril de 2013, o Conselho aprovou 

as iniciativas apresentadas, entre elas a continuidade da operação, mas com 

eixo recuado junto à ombreira esquerda.  

Limitando o alcance da teoria da equivalência dos antecedentes 

causais, adotada pelo Código Penal (art. 13), e para evitar, na busca de todas 

as causas que contribuíram para o resultado, o chamado regresso ao infinito, na 

atualidade tem-se abandonado uma relação de causalidade puramente material 

para se valorizar também a causalidade de natureza jurídico-normativa, pela qual 

não basta que o resultado possa ter sido produzido pelo agente para que se 

tenha como firmada a sua relação de causalidade, senão, também, que ele lhe 

possa ser imputado juridicamente. 
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Busca-se, portanto (repita-se), uma causalidade jurídica mais que uma 

causalidade apenas física. A relação de causalidade deve ser mais do que um 

mero liame físico de causa e efeito, constatável pela simples eliminação 

hipotética do fato antecedente.  

Como já decidiu o STF, “Nos crimes comissivos por omissão, a 

causalidade não é fática, mas jurídica, consistente em não haver omitente 

atuado, como devia e podia atuar, para impedir o resultado.] “Omitir não é não 

fare nula (não fazer nada), mas, sim, não desenvolver uma determinada 

atividade, contrariando uma norma jurídica em que se contém um comando de 

agir.”  

Segundo precedente do STJ, “Sendo imputada a prática de homicídio 

doloso praticado por omissão imprópria, necessária a descrição do 

comportamento omissivo voluntário, a consciência de seu dever de agir e da 

situação de risco enfrentado pelo ofendido, a previsão do resultado decorrente 

de sua omissão, o nexo normativo de evitação do resultado, o resultado material 

e a situação de garantidor dos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal, [...]”,o 

que não se verifica no caso.  

Somente haverá imputação de resultado ao autor do fato se [...] “tiver 

sido provocado por uma conduta criadora de um risco juridicamente proibido ou 

se o agente, com seu comportamento, tiver aumentado a situação de risco 

proibido e, com isso, gerado o resultado. Em contrapartida, se, a despeito de ter 

fisicamente contribuído para a produção do resultado, o autor tiver se conduzido 

de modo a ocasionar uma situação de risco tolerável ou permitido, o resultado 

não lhe poderá ser imputado.” 

É indispensável, portanto, nos crimes omissivos impróprios, a 

fundamentação material do dever de agir, na premissa de que o garantidor teria 

o poder de controle direto da situação de risco, em ordem a evitar o resultado 

típico, o que não se verifica da denúncia, que não indica o que deveria ter feito 

o paciente, como membro do Conselho de Administração da Samarco, em 

tempo, lugar e circunstâncias, para evitar o resultado (art. 13, § 2º - Código 

Penal).  

Nesse quadro complexo de causas e concausas, não pode ser aceita 

a tese de que competiria ao paciente, um dos membros do Conselho de 

Administração, de abril/2013 a abril/2014, no cumprimento do dever de agir, fora 
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do seu alcance gerencial, determinar pura e simplesmente a desativação da 

barragem, por cuja construção, a prevalecer a engenharia do pensamento da 

denúncia, deveria, também, ser responsabilizado penalmente.  

Teria que ser apontada, em momento ou situação imediatamente 

anterior à lesão ao bem jurídico protegido, a ação do paciente (garantidor) que 

pudesse ter evitado o resultado. A denúncia não apontou, na sua conduta, a 

causalidade de natureza jurídico-normativa, contentando-se com uma suposta 

causalidade puramente material que, de resto, também, não lhe pode ser 

imputada, salvo nos domínios da responsabilidade penal objetiva, inadmissível 

na atualidade penal (art. 13 – CP).  

Nos termos do art. 2º da Lei 9.605/1998, invocado pela denúncia, a 

concorrência para os crimes ali previstos, de qualquer forma, se dá na medida 

da culpabilidade do agente e, quanto ao diretor, o administrador, o membro de 

conselho ou órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto um mandatário da 

pessoa jurídica, se, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir 

a sua prática, quando podia agir para evitá-la.  

Conquanto alegue que a barragem do fundão sempre tivera problemas 

desde a sua construção (2008), a denúncia não se preocupou em discriminar, 

especificamente, cada problema e sua ordem cronológica de aparecimento, para 

permitir que se estabelecesse uma (eventual) correlação entre a constatação do 

problema, a ação esperada do Conselho e o seu possível resultado, no tempo e 

espaço, elementos cuja inexistência impossibilita determinar em que momento 

se impôs ao conselho e ao paciente o dever de agir, se antes ou depois da sua 

saída da empresa, impedindo até mesmo o exercício pleno da sua defesa, ainda 

mais porque, e como já enfatizado, os delitos omissivos próprios não dispensam 

a concretização da relação de causalidade exigida pelo art. 13 do Código Penal.  

Não fora a falta de demonstração da relação de causalidade entre a 

atuação do paciente junto ao colegiado e o resultado delitivo apontado, em 

termos de dever de agir, a denúncia comete, ainda, o equívoco — embora esse 

aspecto não tenha relevância na tese da impetração, que trabalha no plano da 

causalidade — na imputação de homicídio qualificado pelo emprego de meio 

insidioso ou cruel, ou por motivo torpe, figuras que não afeiçoam ao conceito de 

dolo eventual. 
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Enfatiza a denúncia, por fim, que a empresa teria identificado e 

registrado a formação de uma trinca no patamar da cota 872m, junto à OE, em 

26/12/2013, com o relatório ITRB, mas que não informa em que momento deu 

ciência desse fato ao Conselho.  

Mesmo que afirme que a comunicação fora contemporânea ao 

relatório, medidas corretivas foram adotadas pela empresa desde então, embora 

insuficientes ao impedimento da tragédia.  

A denúncia, descrevendo, na realidade, o crime de perigo comum de 

inundação qualificada pelo resultado (arts. 254 e 258 – CP), atribui a ruptura da 

barragem ao conjunto das omissões que descreve, mas não indica (tempo, lugar, 

forma e circunstâncias) as condutas que os acusados, e especialmente o 

paciente, deveriam ter adotado no cumprimento do dever de agir para evitar o 

resultado.  

Não alude à ação individual ou a uma conduta pessoal de garantidor 

que, como Conselheiro, tivesse tal aptidão se praticada, não havendo, portanto, 

o elo de causalidade entre a ação devida (se indicada) e o resultado, ação que 

(viu-se) não poderia ser pura e simplesmente a desativação da barragem, que 

operava há anos, e que não estava ao alcance da atuação de um eventual voto 

do paciente numa reunião quadrimestral do Conselho de Administração, o 

mesmo se podendo dizer de um eventual voto por medida corretiva outra 

diferente das adotadas pelo órgão ao longo das reuniões citadas pela denúncia.  

A caracterização do dolo eventual não se contenta com a assunção do 

risco, exigindo, ainda, o elemento volitivo expresso no consentimento do agente 

quanto ao resultado produzido, conforme a sua representação. Não é explicado 

porque os acusados, entre eles o paciente, pretendiam, ainda que assumindo o 

risco, matar as 19 (dezenove) vítimas.  

Na deliberação dos órgãos assembleares, que ocorre por maioria (atos 

colegiais), não há individualidade nem pluralidade válida (e eficaz) de 

declarações (votos), senão uma vontade, expressão da vontade geral.  

Em suma, a denúncia não indicou a causalidade de natureza jurídico-

normativa, contentando-se com uma suposta causalidade puramente material 

que, de resto, também não lhe pode ser imputada, salvo nos domínios da 

responsabilidade penal objetiva, inadmissível na atualidade penal (art. 13 – CP).  
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O exame da tese da impetração, por outro lado, independe da produção 

de provas, decorrendo apenas da narrativa da denúncia e da lógica dos fatos 

nela descritos. Não se trata também de omissão irrelevante, que possa ser 

suprida a qualquer tempo antes da sentença (art. 569 – CPP), senão da própria 

descrição “do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias” (art. 41 – CPP), 

sem a qual não se faz possível a defesa. Não é possível a defesa, que a 

Constituição diz que deve ser ampla (art. 5º, LIV), no vazio acusatório.  

A denúncia, na dicção do art 41 – CPP, “conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias”. A peça acusatória é “uma 

exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa porque deve revelar o fato com 

todas as suas circunstâncias, apontando o seu autor (quis?), os meios que 

empregou (quibus auxiliis?), a maneira como o praticou (quomodo), o lugar (ubi?) 

e o tempo (quando?).” 

Na lição de Frederico Marques, “Por ser ato instrumental da ação penal, 

a denúncia deve conter todos os elementos desta. A pretensão punitiva que se 

condensa na acusação será exposta com clareza, indicando-se o seu objeto (ou 

petitum) e os seus fundamentos (ou causa petendi) e ainda os dados subjetivos 

que a integram: o sujeito ativo que acusa (o órgão do Ministério Público) e sujeito 

passivo que é o acusado.” 

“O que deve trazer os caracteres de certa e determinada é a imputação. 

Esta consiste em atribuir à pessoa do réu a prática de determinados atos que a 

ordem jurídica considera delituosos; por isso, é imprescindível que nela se fixe, 

com exatidão, a conduta do acusado, descrevendo-a o acusador, de maneira 

precisa, certa e bem individualizada.” 

É o conhecimento concreto da imputação que ensejará ao acusado o 

exercício pleno do direito de defesa. “A primeira peça de defesa consiste na 

acusação.” 

3. Em face do exposto — falta de justa causa para a ação penal (art. 

5º, LXVIII – CF e art.648, I – CPP) —, concedo a ordem de habeas corpus e 

determino o trancamento da Ação Penal 0002725-15.2016.4.01.3822, proposta 

contra o paciente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na Vara Federal de Ponte 

Nova/MG.  

É o voto.  
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Desembargador Federal OLINDO MENEZES 

Relator 
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ANEXO 2 O mapa do medo: 13 cidades mineiras vizinhas a 

represas de rejeitos 

 

Artigo do Jornal o Estado de Minas474, publicado em 02/09/2019 que trouxe uma 

reportagem relatando sobre apreensão dos mineiros que vivem à margem das 

barragens de rejeitos no Estado: 

 

 

 

1. PARACATU - Mina de ouro. Em Paracatu, na região noroeste de Minas 

Gerais, a Kinros Gold Corporation explora a maior mina de extração de 

metal a céu aberto no Brasil. A mineradora atua a 300 m da cidade. Depois 

da tragédia de Brumadinho, moradores estão apreensivos. 

2. RIO ACIMA – Barragens da Mundo Mineração. Represas estão 

abandonadas há aproximadamente 7 anos e armazenam materiais 

 
474 Disponível em < 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/09/interna_gerais,1029169/o-mapa-do-
medo-13-cidades-mineiras-vizinhas-a-represas-de-rejeitos.shtml> Acesso em 26/05/2022 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/09/interna_gerais,1029169/o-mapa-do-medo-13-cidades-mineiras-vizinhas-a-represas-de-rejeitos.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/09/interna_gerais,1029169/o-mapa-do-medo-13-cidades-mineiras-vizinhas-a-represas-de-rejeitos.shtml


258 
 

tóxicos. o empreendimento está na lista dos que tem dupla classificação 

de alto risco - na possibilidade de acidentes e na extensão do dano 

potencial em caso de rompimento - como a barragem da Vale que rompeu 

em Brumadinho. 

a. Complexo de Fernadinho. Registrou o primeiro episódio de 

rompimento de barragens em Minas Gerais, em 1986, com o 

estouro da represa deixou 7 mortos. Explorada pela empresa 

Minérios Nacional, pertencente ao grupo Companhia Siderúrgica 

Nacional, a barragem tem capacidade para armazenar 9 milhões 

de metros cúbicos de rejeitos. Em novo rompimento, os rejeitos de 

minério de ferro atingiriam o Ribeiro fazenda velha, o Rio das 

velhas e a área de captação da Copasa em Bela Fama, 

responsável por abastecer seca de 50% da grande BH 

3. CALDAS – Barragem com rejeitos nucleares. Moradores de Caldas, no 

sul de Minas, vivem apreensivo com uma barragem de rejeitos nucleares. 

a mina de exploração de urânio está desativada desde 1995. Há risco de 

rompimento.  

4. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO – Barragem de Brucutu. É a maior 

mina de ferro de Minas Gerais em produção é a segunda maior do país, 

atrás apenas de Carajás no Pará. Existe o risco de rompimento. 

5. ITABIRITO – Barragens Maravilhas II e III. Minas com capacidade 9 vezes 

maior que a barragem que se rompeu em Brumadinho. 

6. OURO PRETO – Dezesseis barragens. Com 16 represas na cidade 

classificadas como alto dano potencial, a comunidade ainda enfrenta 

riscos ligados às condições de geológicas do município. De acordo com 

a Defesa Civil, em duas simulações de acidentes em barragens nas áreas 

do complexo minerário da Vale e da Gerdau, 313 locais foram 

classificados como alto risco ou muito alto afetando mais de 7mil pessoas. 

7. CONGONHAS – Mais de 20 barragens. A CSN proprietária da maior 

barragem do Estado, a Mina Casa de Pedra, com altíssimo grau de 

rompimento, faz parte de um conjunto de m20 barragens na região. 

8. CASA BRANCA – Minas em vias de reativação. Além de serem vizinhos 

ao desastre que ocorreu em Brumadinho, moradores de Casa Branca 

estão apreensivos qual a possibilidade de reativação de Minas 

exploradoras de minério, fechadas por decisão judicial em 2001, por 

problemas nas suas estruturas. 

9. SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS – Barragens de Macacos. 

Quem já encarou tragédias como a de Brumadinho tem ainda mais medo 

de que o desastre volte a acontecer. em macacos ocorreu em 2001 o 

rompimento da mineradora Rio Verde hoje pertencente à vale. 5 pessoas 

morreram quando a barragem estourou. 

10. ITABIRA -  Barragem de Itabiruçu. a referida barragem possui capacidade 

18 vezes maior daquela que ocasionou o desastre em Brumadinho. nos 

últimos anos segundo a prefeitura de Itabira, a estrutura vem passando 

por alteamento. 

11. RIACHO DOS MACACOS - moradores e ambientalistas temem pelo 

vazamento de rejeitos da barragem de ouro na região. segundo 
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informações, a mineração envolve arsênio e cianeto elementos altamente 

tóxicos. 

12. SALINAS – Barragem do Rio Bananal. A referida barragem íntegra o 

relatório da Agência Nacional de Águas como uma das estruturas de alto 

risco na categoria e alto dano potencial associado. 

13. BOCAIUVA – Barragem da Caatinga. barragem está inativa há anos. Está 

sendo feita o esvaziamento para reduzir o risco de colapso 
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