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RESUMO 

 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar estudos sobre os desastres 

ambientais ocorridos no Brasil, visto que umas das maiores rendam do país é 

provida por meio da mineração, ocorre que, devido à força da atividade mineradora 

no País, o sistema Jurídico enfraqueceu-se a ponto de não ser capaz de conter 

determinados danos ainda que existam garantias constitucionais da proteção do 

meio ambiente.  

Trazendo a abordagem sobre o ocorrido em Mariana e Brumadinho, o qual foi 

responsável pela degradação ambiental e grande numero de vitimas, de modo que 

fica evidente a existência de uma falha em nosso sistema jurídico com relação à 

Mineração em nosso país, a qual tem mostrada a “Irresponsabilidade” Jurídica de 

algumas mineradoras e os danos resultantes para o âmbito social. 

Por fim o trabalho traz a importância da aplicabilidade do ordenamento judiciário 

sobre as explorações de minérios, para que se tenha um controle maior sobre as 

instalações de barragens de rejeitos devidamente seguras e que as possibilidades 

de novos rompimentos sejam mínimas e com maior poder de controle se isso 

acontecer. 

 

Palavras-chave: ambiente; barragem; Mariana; Brumadinho; mineração. 

 

  



SOUZA, Franciele Vilela from. Responsibility of the legal entity: through ecological 

disasters and environmental crimes such as Marina and Brumadinho.2019. 41. 
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to present studies about the environmental 

disasters that occurred in Brazil, since one of the largest income of the country is 

provided through mining, due to the strength of the mining activity in the country, the 

legal system has weakened. to the extent that it cannot contain certain damages 

even if there are constitutional guarantees of environmental protection. 

Bringing the approach to what happened in Mariana and Brumadinho, which 

was responsible for environmental degradation and large number of victims, it is 

evident that there is a flaw in our legal system regarding Mining in our country, which 

has shown the legal “Irresponsibility” of some mining companies and the resulting 

damage to the social sphere. 

Finally the work brings the importance of the applicability of the judiciary order 

on the exploitation of minerals, so that it has a greater control over the installations of 

properly safe tailings dams and that the possibilities of new ruptures are minimal and 

with greater control power. this happen. 

 
 
 

 

Key-words: environment; dam; Mariana; Brumadinho; mining. 
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1. INTRODUÇÃO  

O principal intuito deste trabalho é apresentar as adversidades que englobam 

a responsabilidade da pessoa jurídica em meio aos desastres ambientais ocorridos 

recentemente e as consequências nas áreas penais e civis aos que podem ser 

responsáveis. Sendo abordados pontos em que demonstrem as possíveis causas 

dos danos e a possibilidade harmonia para que exista a exploração de minérios com 

responsabilidade sem lesar a sociedade.  

O principal intuito deste trabalho é apresentar as adversidades que englobam 

a responsabilidade da pessoa jurídica em meio aos desastres ambientais ocorridos 

recentemente e as consequências nas áreas penais e civis aos que podem ser 

responsáveis. Sendo abordados pontos em que demonstrem as possíveis causas 

dos danos e a possibilidade harmonia para que exista a exploração de minérios com 

responsabilidade sem lesar a sociedade.  

O texto se desprende sobre os conceitos históricos de meio ambiente e a 

historia legal ambiental, ainda sobre o desenvolvimento sustentável do meio 

ambiente e as normativas implantadas para que de fato se tenha um 

desenvolvimento ambiental saudável. 

Na segunda parte se aponta em si as responsabilidades em âmbito penal, 

civil e sobre a responsabilidade do estado perante aos desastres naturais as 

consequências que abrangem toda uma nação assim como suas efetivação para 

reparação do dano. Trazendo juntamente a responsabilidade da pessoa jurídicas, 

empresas e entidades, causadoras de danos ao meio ambiente. Os danos causados 

por estes desastres ambientais podem trazer para a sociedade que reside em tais 

locais de inicio ao desastre até mesmo aos que estão a uma distancia ‘segura’ de 

tais, porem são afetados pelos danos causados ao meio ambiente. Logo 

apresentando os casos recentemente ocorridos nas cidades de Mariana – Minas 

Gerais e Brumadinha – Minas Gerais, as consequências na qualidade de vida das 

vitimas, as responsabilidades sociais que devem ser cuidadas e os impactos das 

explorações de mineiros vem causando ao longo do tempo. 

Mesmo com todo o percurso de investigações e estudos de casos aos 

recentes desastres a falta de informação deixa a sociedade as cegas sobre os reais 

problemas que a exploração indevida do mineiro pode trazer danos sociais implícitos 

e explícitos a todos, não somente aos que moram nas regiões devastadas. 
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Após a apresentação dos capítulos acima mencionados, são apresentadas as 

considerações finais, nas quais as questões da problemática são retomadas, 

integrando os estudos bibliográficos. 
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2. CONCEITO HISTORICO  

2.1. CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

O cuidado com o meio ambiente se tornou mais efetivo após o final do século 

XX, no qual houve diversos movimentos mundiais sobre a alerta da devastação 

ambiental com alto risco a todas as nações do mundo. Porém no Brasil o direito 

ambiental manifestou-se antes mesmo do período “Brasil Colônia”, o contexto 

histórico de meio ambiente mundial e nacional será abordado no presente capitulo. 

Não se tem uma conceptualização exata de Meio Ambiente, porem pode-se 

definir como um conjunto de elementos artificiais, culturais e naturais que 

proporcionam um desenvolvimento da vida sendo esta integração uma construção 

única de meio ambiente1. 

Porem pelos doutrinadores e legisladores, a concepção de meio ambiente 

sendo “o conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”2, 

vez que este termo é aceito pelas Políticas Nacionais do Meio Ambiente. 

A própria Constituição Federal de 1988, trouxe um “acréscimo” para a 

definição das Políticas Nacionais do Meio Ambiente e o instaurou junto ao rol de 

direitos fundamentais em seu artigo. 225 caput da CF/88: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preserva-lo para os presentes e futuras gerações 3. 

 

Sendo esses direitos básicos e essenciais a toda a sociedade, devendo ser 

estes respeitados e resguardados por toda a nação, vendo que estes são  devem ter 

condições e garantias a respeito à vida, liberdade, igualdade e a dignidade para que 

se tenha um desenvolvimento saudável e autônomo da própria personalidade. 

 

2.2. HISTORICO LEGAL AMBIENTAL 

Em 1972, na realização da Conferencia da Organização das Nações Unidas 

(ONU) o assunto sobre meio ambiente foi instaurado em sua declaração, titulando 

                                            

1 SILVA, José Afonso; Direito Ambiental Constitucional – 10.ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 
2013. p. 328. 
2 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: 10 edição. Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2015. 
3 BRASIL, 1988 
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parágrafos e princípios que se encaixem sublimemente aos dias atuais em um 

tempo em que a preocupação com o crescimento econômico, e o desenvolvimento 

social, como pode ser notado pelo parágrafo 6: 

Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos 
em todo o mundo com particular atenção às consequências que podem ter 
para o meio ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar 
danos imensos e irreparáveis ao meio ambiente da terra do qual dependem 
nossa vida e nosso bem-estar4. 

 

Ao decorrer dos séculos XX e XXI houve-se ganhos e uma consequente 

devastação do meio ambiente. Visto que os impactos causados ao decorrer do 

século, a ONU abordou o assunto em sua conferência em 1972 dando maiores 

destaques para discussão perante o mundo todo e seus representantes. 

Logo após, em 1974 sucedeu-se a criação do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, o qual trata em seu capitulo IX sobre temas como o 

desenvolvimento urbano, preservação do meio ambiente e o controle da poluição 

atuando em diversas esferas, entre estas estão as esferas industriais de se 

caracterizava: 

Estabelecimento de padrões de emissão para os diferentes tipos de 
resíduos, de forma variável conforme se trate de regiões industriais mais ou 
menos densas. Desenvolvimento de tecnologia de controle da poluição, nos 
setores mais importantes, em articulação com os países já avançados 
nesse campo5. 

 

Após a criação do plano e com preocupação sobre os recursos naturais e seu 

uso, o Brasil publicou o Decreto Lei nº. 1.413/75 que refere-se sobre a poluição 

ambiental causada por industrias, dispondo em seu artigo 1º, caput, e paragrafo 

único que: 

Art. 1º As indústrias instaladas ou a se instalarem em território nacional são 
obrigadas a promover as medidas necessárias a prevenir ou corrigir os 
inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do meio 
ambiente. Parágrafo único. As medidas a que se refere este artigo serão 
definidas pelos órgãos federais competentes, no interesse do bem-estar, da 
saúde e da segurança das populações6. 

 

                                            

4 ONU, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 1972, Relatório da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em: 05 de out. 2019 
5 BRASIL, 1974 
6 BRASIL, Decreto lei n. 1.413/75, de 31 de Julho de 1975. Controle da poluição do ambiente 
provocada por atividades industriais, Brasília, DF, 1975. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1413.htm. Acesso em: 05 de out. 2019 
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A Política Nacional do Meio Ambiente após passar este período trouxe a Lei 

nº 6.938/81 que em seu disposto artigo 3º, IV considera como “poluidor, a pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, 

por atividade causadora de degradação ambiental7”. Caracterizando assim, em seu 

ordenamento que pessoas jurídicas de Direito Público e Privado como também 

causador de danos ambientais não somente pessoas físicas. 

Após a promulgação desta, ouve a promulgação da Lei nº 7.347/85, passando 

a submetendo a Ação Civil Pública de responsabilidade para o agente causador de 

danos entre estes estão caracterizados danos ambientais8. Em seguida ouve a 

publicação do Relatório de Brundtland em 1987, o relatório foi desenvolvido através 

de uma comissão formada quatro anos antes de sua publicação, tal comissão 

responsável pela analise de relações ao meio ambiente tecnologias e o 

estabelecendo um desenvolvimento sustentável: “O desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade de as gerações 

futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”9.  

Nota-se assim que os poderes mundiais perceberam a importância da ligação 

do crescimento econômico com os problemas causados ao meio ambiente assim 

buscando formas para protegê-lo. O Brasil trouxe grandes mudanças ao que se trata 

de cuidados com meio ambiente a partir da instauração da CF/88 a qual trouxe um 

capitulo apenas para falar do meio ambiente, designando ao Poder Público para as 

funções para a efetivação do artigo 225, caput, assim este ficando responsável pela 

defesa e prevenção do meio ambiente ecologicamente estável ao decorrer dos anos. 

Mais recentemente em outra conferencia da ONU, trouxe o meio ambiente 

como principal assunto, esta ocorrendo no Rio de Janeiro ficando afamada de RIO 

92, e trazendo um projeto chamado “Agenda 21” a qual buscava acordo entre os 

demais países para equilibrar o desenvolvimento econômico com desenvolvimento 

                                            

7 BRASIL, LEI n° 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Política Nacional do Meio Ambiente, 1981. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 
8 BRASIL, LEI n° 7.347, de 24 de Julho de 1985. Ação Civil Pública, 1985. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm. Acesso em: 05 de out. 2019. 
9 ONU, Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987, Relatório de Brundtland, 
Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: 05 out. 2019 
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sustentável. O projeto possui uma seção especifica para tratar de conservações dos 

recursos para o desenvolvimento10. 

O embate ambiental ainda custara para chegar ao fim, logo, o brasil em 1998 

trouxe a Lei de Crimes ambientais, passando-a responsabilizar e punir pessoas 

físicas e jurídicas penal, civil e administrativamente pelos danos causados ao meio 

ambiente, regulamentando a previsão já dada pela CF/88. 

Art. 3º 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 entidade11. 

A lei qualificava todas as ações que seriam caracterizadas por crimes 

ambientais, ficando exposto em seu Capítulo V – Dos Crimes Contra o Meio 

Ambiente. Porém, se traz discussões sobre a possibilidade de pessoa jurídica ser 

punida por danos ambientais, não qualificando com exatidão sua abrangência o 

entendimento de que seria possível a pessoa jurídica de Direito Público também ser 

sujeito ativo de tais crimes, isto acaba gerando certa divisão de opiniões12. 

 

2.3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

No século XX, uma das maiores preocupação das autoridades que compõem 

a ONU era o crescimento econômico independe do que isto estivesse a causar ao 

meio ambiente e nas circunstancias para o reparo dos danos causados13. Na 

atualidade o setor econômico passou por grandes desenvolvimentos, junto a isto o 

cenário ambiental sofreu alterações extremas prejudicando todo o planeta. 

[...] das piores heranças que o século XX recebeu do passado é a noção de 
que o progresso humano baseia-se na superação de todo e qualquer 
obstáculo através das forças do trabalho e da tecnologia o que supõe 

sempre uma liberdade conquistada à custa da degradação do meio 
ambiente14. 

 

                                            

10 ONU, Agenda 21, 1992, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidadesocioambiental/agenda-21/agenda-21-global . 
Acesso em: 05 de out. 2019 
11BRASIL, Constituição (1988), de 05/10/1988. Constituição Federal de 1988, Brasília, DF, 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 05 de 
out. de 2019 
12 BRASIL, LEI n° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998. Lei dos Crimes Ambientais, Brasília, DF, 1998. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm. Acesso em:  05 de out. 2019 
13 LEITE e AYALA, José Rubens Morato Leite; Patryck de Araújo Ayala. Dano Ambiental: do individual 
ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 7ª edição. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2015, p.34. 
14 CUNHA, Sandra Baptista da Cunha, Antonio Jose Teixeira Guerra – A questão ambiental: 
diferentes abordagens - 9 edição – Rio de Janeiro: Bertrand, 2015. P.86 
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Ao longo deste período ocorreram mudanças teóricas e pratica, uma das 

mudanças que atualmente é conhecida como “desenvolvimento sustentável o qual é 

o conceito de meio ambiente, este teve diversos posicionamento. O conceito 

ofertado pela Comissão Mundial é o mais aplicado sobre meio ambiente e 

desenvolvimento “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades”15. 

Observando que o desenvolvimento tecnológico e econômico trouxe diversos 

avanços indispensáveis atualmente para a sociedade, mas se tratando de meio 

ambiente o recuo é aparente. Lentamente a sociedade tomou consciência de que na 

haverá futuro sem uma preservação no presente. E assim a legislação vem 

buscando incansavelmente formas de garantir que as leis impostas nacionais e 

internacionalmente seja respeitadas e acatadas vez que o objetivo central disto é o 

desenvolvimento sustentável para que se tenha um futuro para todos que habitam. 

Em meio toda essa contradição sobre meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável, tem a necessidade de que se tenha uma proteção aos recursos naturais 

junto à efetivação de leis e princípios que são as bases de todo ordenamento 

jurídico. Surge então a ideia de Direito do Ambiente, “complexo de princípios e 

normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, 

visando à sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações” 16. 

Portanto o presente capitulo trouxe a explanação sobre a responsabilidade 

pelo dano as esferas penais, civis, a responsabilidade o estado perante estes 

desastres junto com a responsabilidade da pessoa jurídica causadora dos desastres 

causados pela exploração indevida da natureza, o qual o capitulo a seguir trará as 

causas sobre a exploração indevida dos mineiros no Brasil, juntamente com os 

danos sobre a sociedade de modo geral e alguma das formas de respeitar os limites 

da exploração de mineiros sobre a natureza. 

                                            

15 ONU, Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991, Nosso futuro comum. 2. 
Ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p.2 
16 MILARÉ, Édis. Reação Jurídica à Danosidade Ambiental: Contribuição para o delineamento de um 
microssistema de responsabilidade. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18874.> 
Acesso em: 08 de out. 2019  

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18874
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3. DA RESPONSABILIADE PELO DANO 

Na atualidade no Brasil, o embasamento para a responsabilidade civil esta 

prescrita no art. 225, §3º da CF/88, no qual o legislador buscando oferecer maior 

destaque na responsabilidade dos agentes responsáveis pelo dano ambiental na 

esfera penal, para alem da “obrigação de repara os danos causados”, segundo, o 

que esta previsto pelo principio 13 da Rio 92. Resultando ao art. 225, caput o 

principio da sustentabilidade ambiental, ando a todos os cidadãos e as pessoa 

jurídicos do dever de conservar o meio ambiente para o futuro. 

 

3.1. A ESFERA PENAL 

No Brasil atualmente duas grandes empresas são chamativos de atenção de 

ambientalistas e tribunais. Em 2015 a Barragem de Fundão nas cidade de Mariana, 

Minas Gerais a barragem é uma das quais a empresa Samarco é responsável pela 

mineração, a ruptura desta deixou cerca de 77 km  de ruína e destruição do meio 

ambiente e da população, levando com sigo também residos e objeto utilizados na 

mineração os quais foram responsáveis pela degradação total da fauna e flora, 

deixando sem quaisquer garantias a população que ali se vivia.Estes são exemplo 

foram realizados por duas notáveis companhia.No entanto as normas brasileiras ao 

que se trata de matéria ambiental prediz a reparação de danos, mesmo que os 

responsáveis não sejam pessoas físicas, independente da culpa17. 

Levando em contemplação de que as ações humanas ofensivas contra a 

natureza o legislador pátrio ponderou formas de vasta proteção ao meio ambiente 

estabelecendo aos responsáveis pelos danos, independentes de pessoa física ou 

jurídica tanto no âmbito penal quanto administrativa e civil. Logo, a responsabilidade 

penal ao ponto ambiental é regulamentada pela CF/88 assim como na Lei nº. 

9.605/98 a qual abrangem penalidades sobre ações que causem prejuízos ao meio 

ambiente. 

A responsabilidade da pessoa jurídica fica disposto pelo art. 3º, juntamente da 

responsabilidade administrativa e cível a penalmente, ao que se refere aos anos 

                                            

17 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – 
IBAMA. Laudo Técnico Preliminar: Impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o 
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/barragemdefundao/laudos/laudo_tecnico_preli 
minar_Ibama.pdf.>. Acesso em: 08 out. 2019 
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cometidos ao meio ambiente. O legislador dispôs no art. 4º a possibilidade do 

desdém da personalidade jurídica da empresa, tendo em vista o reparo do meio 

ambiente corrompido. a pessoa jurídica, ainda que seja um entidade criada, é 

passiva de responsabilidade vez que ela quem realiza atividades econômicas18. De 

modo em que as penalidades penais poderão ser impostas a pessoa jurídica sendo 

relativas a multas, a negação de direitos, a realização de serviços a sociedade, visto 

que esta dispostos pela Lei nº 9.605/98 em seu art. 21. 

No que se diz respeito as penas restritivas o legislador possibilitou sob o art. 

22 da Lei de Crimes Ambientais, a cessação parcial ou total de suas atividades, o 

impedimento temporário de estabelecimento, obras ou atividades, a desaprovação 

para contratar o Poder Público, assim como dele atingir subsídios, subvenções ou 

doações19.  

A Lei de Crimes Ambientais em seu disposto 23 traz a pena sob a prestação 

de serviços a comunidade pela pessoa jurídica, tal disposto discorre sobre o custeio 

de programas e projetos ambientais, a realização de obras para a recuperação do 

meio ambiente degradado, assim como a manutenção de espaço publico, assim 

como contribuições para entidades ambientais ou culturais20. 

No ambiente penal a responsabilidade do autor do dano ao meio ambiente é 

de importante, particularmente ao que se diz nas esferas cíveis e administrativas não 

controlando o autor do ato. Mas pode-se notar que a tutela penal é aplicada em 

ultimo dos casos, quando não resultar mais efeitos nas áreas civil e administrativa, 

isto de acordo com a Lei nº 9.605/98 que trás os efeitos penais e administrativos 

empregues as pessoas físicas e jurídicas responsáveis por anos ambientais21. 

 

3.2. A ESFERA CIVIL 

Na esfera civil se tem dois conceitos, o primeiro se trás como a teoria do risco 

integral sendo esta objetiva, e outro é teoria subjetiva22. 

                                            

18 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 8ª Ed._ São Paulo: Saraiva, 2010 
19 BRASIL. Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre os Crimes Ambientais. 
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 09 de out. 2019 
20 BRASIL. Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre os Crimes Ambientais. 
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 09 de out. 2019 
21 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 8ª Ed._ São Paulo: Saraiva, 2010 
22 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 8ª Ed._ São Paulo: Saraiva, 2010 



 

 

23 

Ao conceito de da responsabilidade civil subjetiva fundamenta-se de que para 

que haja um culpado devera ter o dolo ou culpa no dano causado, ou seja, sendo 

necessária a comprovação da culpa. No entanto, nem mesmo todo dano é passível 

de evidencia para confirmação de culpa, logo que nem toda ação antorica disporá de 

resultados imediatos, como por exemplo nos caso da empresa do Porto do Açú, 

neste caso a salinização dos lagos se sucederam de forma lenta, o que facilitou para 

um processo de modificação do meio ambiente local. A partir disto, a legislação do 

Brasil abordou a teoria do risco integral, vez que a esta teoria não se tem a 

obrigatoriedade de comprovação da intenção do agente, apenas da comprovação do 

dano causado, isto é, averiguando apenas o nexo causal e o dano, não se 

interessando assim a culpa do agente23. 

A primeira aparição da responsabilidade objetiva no Brasil ocorreu pela Lei nº 

6.453/77 que visa sobre os danos causados por material nuclear, de forma em que 

seu art. 4º trás como responsabilidade do autor a instalação nuclear aos danos 

provocados ao meio ambiente e a sociedade. Apesar de que foi por meio de 

alteração na Lei nº 6.938/81 de Política Nacional do Meio Ambiente, se deu maior 

consideração à responsabilidade objetiva vez que enquadrando tanto pessoas 

jurídicas quanto físicas de acordo com o art.14 § 1º:  

Art. 14 - ...  
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 
ao meio ambiente.  

 

O qual demonstra que se torna insignificante a comprovação de culpa ou 

dono para a responsabilização civil do agente, consequentemente deixa definido a 

importância de que se haja comprovação do ano, o poluidor e o nexo causal24. 

De forma em que Pereira confere que: 

A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja 
resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade 
entre uma e outro) assenta na equação binária cujos polos são o dano e a 
autoria do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou de investigar a 
antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o 

                                            

23 MILARÉ, Édis. Reação Jurídica à Danosidade Ambiental: Contribuição para o delineamento de um 
microssistema de responsabilidade. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18874.> 
Acesso em:09 de outubro de 2019 
24 LENZA, Pedro. DIREITO AMBIENTAL ESQUEMATIZADO. 1ªEd.São Paulo: Saraiva, 2013 



 

 

24 

ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou 
prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o 
responsável. 25 

 

Vendo que o legislador buscou dar maior importância para a reparação do 

dano, pois para a responsabilização do agente causador seria necessário o 

embasamento de investigações, que possibilitaria o resultado danoso imensurável, 

ou seja, até o tramite de investigação e condenação do agente com culpa ou não o 

resultado do dano seria maior perante o meio ambiente. Logo, a legislação 

abordando a responsabilidade objetiva não possibilitaria um impacto ambiental 

maior. 

À vista disto a responsabilidade objetiva ganhou espaço, pouco a pouco, nas 

normativas jurídicas do país assim confirmando que a edição do Código Civil de 

2002 – CC/2002 - o qual aborda também a obrigação de “reparar o dano 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem” isto vigente em seu art. 927. 

Neste meio surge o conceito de teoria de risco integral não podendo confundir 

com teoria de risco criado, vez que este se baseia em risco ou perico em que a 

atividade ou profissão gera um perigo ou expõe o agente ao risco de dano. Ou seja, 

esta estabelece a responsabilidade ao agente ocasionador do ano em consequência 

de suas atitudes, até o momento a teoria do risco integral mostra-se na 

responsabilidade civil ambiental sobre o fundamento que apenas a atividade de ser 

passiva pode causar o dano26. 

A normativa e a CF/88 buscou maneira para resguardar a responsabilidade 

civil ambiental com fundamentos principiológicos que miram em uma sustentação 

maior á proteção ambiental, os princípios vistos são os de poluidor pagador, da 

sustentabilidade ambiental, a dignidade humana e a precaução.  

 

3.3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

                                            

25 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 35 
26 BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A Responsabilidade Civil por Danos Ambientais no 
Direito Brasileiro e Comparado: Teoria do Risco Criado Versus Teoria do Risco Integral. Disponível 
em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/271>. 
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Ao que se trata de responsabilização da pessoa jurídica de Direito Público 

decorre apenas em casos em que a construção/obra que são realizadas sem a 

devida autorização de um Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA – assim nestes 

casos apenas são vistos o resultado e o nexo causal e não investigando as 

causadas do desastre.  

Nota-se que neste ponto ocorre omissão, colocando a responsabilidade do 

Estado inusitadamente como subjetiva, não sendo aceitos os fatos exclusos de 

responsabilidade, ou seja, casos que decorrem de força maior ou eventuais 

desastres naturais. 

O Estado podendo ser responsável secundariamente por danos causados por 

terceiros, vez que é de sua responsabilidade vetar que danos como estes ocorram, 

assim visto pela CF/88 em seus dispostos art. 225, caput e 23, IV: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo  (grifo nosso), para as presentes e futuras gerações.  
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas27. 

 

Em situações em que se decorrem em áreas de invasões ou áreas de 

preservação ambiental o Estado será responsabilizado, vez que ter se permitido tais 

ilicitudes e não ter demandado das medidas cabíveis, e não realizando a fiscalização 

devida.  Porém para que não haja perda para à Administração Pública procura-se os 

reembolso em valores ao responsável causador do dano28. 

Assim o Supremo Tribunal de Justiça – STJ – prevê o acórdão de 2010: 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ADOÇÃO COMO 
RAZÕES DEDECIDIR DE PARECER EXARADO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DENULIDADE. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA LEI 4.771/65. DANO AO MEIOAMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO POR OMISSÃO. ARTS. 3º,IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. 
DEVER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. 1. A jurisprudência 
predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção 
ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de 
cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a 
concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto. 
Trata-se, todavia, de responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá 
ser promovida caso o degradador direto não cumprir a obrigação, seja por 
total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por 

                                            

27 BRASIL, 1988 
28 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: 10 edição. Editora Revista dos Tribunais Ltda, 
2015. 
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impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de 
cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o 
direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da 
personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil (grifo 
nosso) (REsp 1.071.741/SP, 2ª T., Min.Herman Benjamin, DJe de 
16/12/2010)29.  

 

A necessidade de resaltar que a responsabilidade para o equilíbrio do meio 

ambiente é de toda a sociedade, no momento em que houver destruição ambiental 

esta se pesara ao único responsável, mesmo que o prejuízo ambiental afete a 

sociedade em massa. Isto posto, a responsabilidade civil chega para regulamentar 

os danos por meio de indenização, deixando de modo claro a necessidade da 

penalidade civil como maneira de garantir a responsabilidade de toda a coletividade 

em meio ao meio ambiente e a preservação necessária. 

 

3.4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA 

De acordo com a Lei nº 9.605/98, art. 3º trás que a pessoa jurídica somente 

será responsabilizada se o dano causado tiver se decorrido por decisão interida de 

seu representante legal por meio de decisão contratual ou por órgão colegiado no 

interesse ou vantagens a entidade30. 

O assunto sobre a responsabilidade da pessoa jurídica pela lei trouxe 

discordância entre as doutrinas que discorrem sobre tal assunto, vez que se pune 

pessoa física de modo em que sua culpabilidade e as penas cominadas são de 

modo pessoal. E ao se qualificar a responsabilidade penal da pessoa jurídica 

pontua-se sobre sua aplicabilidade da pena, logo que a pessoa jurídica nada mais é 

do que uma entidade fictícia.  

a capacidade jurídica foi por nós demonstrada como coincidente com o 
conceito de ser humano. Nós a consideramos também como extensiva  aos  
sujeitos artificiais  criados  por simples  ficção.  Tais sujeitos  são  por  nós  
denominados “pessoa jurídica”31. 

 

Assim sendo, a pessoa jurídica por se tratar de uma entidade fictícia não se 

configuraria como sujeito de direito, logo não sendo aceitável sua responsabilização.  

                                            

29 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 22.09.2016, DJe 11.10.2016. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/563419567/recurso-especial-resp-1587466mt-2016-
0061598-6 . Acesso em: 10 de out. 2019 
30 BRASIL, LEI n° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998. Lei dos Crimes Ambientais, Brasília, DF, 1998. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm. Acesso em: 10 de out. 2019 
31 BIANCA. Massimo. Diritto civile.v.I. 2.ed. Milano : Giuffrè, 2002, p.323, nota 3 
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Não sendo admissível pela doutrina majoritária a viabilidade de 

responsabilizar a pessoa jurídica por atos de crimes ambientais. Neste ponto, Costa 

Junior trás a seguinte opinião: 

Não se está a negar que sempre existirá uma pessoa física merecedora de 
punição quando a pessoa jurídica o for. Isto é incontestável, pois esta se 
manifesta por meio daquela. O que não se aceita é que não se permita 
punir somente a pessoa jurídica, isoladamente, nos casos em que a pessoa 
física não puder ser identificada, de sorte impedir “eleições” a partir do 
quadro social do ente coletivo, para figurar no polo passivo da ação32. 

 

Porém de acordo com a doutrina minoritária, Luís Eduardo Marrocos de 

Araújo traz: 

O Estado intervém direta ou indiretamente em uma infinidade de atividades 
de natureza econômica e social, produzindo quantidades expressivas de 
condutas potencialmente lesivas ao ambiente. Tais atividades, assim como 
as que são exercidas pelas pessoas jurídicas privadas, oferecem riscos 
ambientais, que devem ser controlados pelo ordenamento jurídico por meio 
de tutela penal33. 

 

Assim posicionando também, Luiz Flavio Gomes: 

[...] Mas se admitida tal responsabilidade (como de fato está sendo) deve-se 
punir também, por questão de coerência, as pessoas jurídicas de direito 
público (da administração direta ou indireta). É bem verdade que o Estado e 
as pessoas jurídicas que o representam recebem tratamento legal 
diferenciado das pessoas jurídicas de direito privado e das pessoas físicas. 
Mas esse tratamento desigual é instituído em prol do bem estar da 
coletividade, o que pressupõe a prática de atos lícitos (legais), que 
beneficiam a sociedade. Não pode esse tratamento especial servir de 
escudo para o cometimento de crimes e de práticas prejudiciais ao interesse 
social (práticas ofensivas ao meio ambiente sadio, que é direito da 
coletividade e não do estado). O Estado que degrada o meio ambiente deve 
receber o mesmo tratamento do particular que assim age34. 

 

As pessoas jurídicas podem ser aplicadas as penas de multa, prestações de 

serviços a sociedade, desconsideração da personalidade jurídica, restritiva de 

direito, e execução forçada. Prevalecendo que a pena restritiva de direito vem para 

os casos trazidos pela Lei nº 9.605/98 em seu disposto 7º, sendo equivalente da 

mesma durabilidade da pena privativa de liberdade. 

Assim devendo se aplicar a pena considerando os termos: 

                                            

32 MILARÉ, Édis; COSTA JÚNIOR, Paulo José; DA COSTA, Fernando José. Direito penal ambiental. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 58 
33 ARAUJO, Luís Eduardo Marrocos de. A responsabilidade penal do Estado por condutas lesivas ao 
meio ambiente. Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
Brasília, 2005. Disponivel em:<www.fesmpdft.org.br.> Acesso em: 10 de out. 2019 
34GOMES, Luiz Flávio; MACIEL, Silvio. Crimes ambientais: comentários à Lei 9.605/1998 (arts. 1º a 
69-A e 77 a 82). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente 
observará: 
 I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;  
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 
interesse ambiental;  
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa35.  
 

A mesma Lei trará em seu art. 4º uma das penas aplicáveis a pessoa juridica, 

prevendo a possibilidade de descortesia da pessoa jurídica para que a 

responsabilidade passe para os sócios em casos que a personalidade fira a 

restituição dos danos causados ao meio ambiente. Havendo também o estudo da 

probabilidade de que o agente público que se usufruir de prerrogativas de cargo 

para o ato ilícito de crimes ambientais, assim responsabilizando as esferas penais, 

civis e administrativas36. 

Outra possibilidade de aplicabilidade de pena a pessoa jurídica se traz na 

liquidação forçada, a qual pode ser aplicada quando a pessoa jurídica propicie, 

oculta ou permita o crime ambiental. Assim pelo art. 24 da Lei de Crimes Ambientais 

terá o patrimônio liquidado em prol do Fundo Penitenciário Nacional37. Visto assim 

as responsabilidades aplicáveis aos danos causados pelas esferas penais civil, a 

responsabilidade perante ao estado e a pessoa jurídica, ao proceder do próximo 

capitulo trará abordagem sobre os desastres ambientais no Brasil, com o casos dos 

rompimentos das barragens de Marina e Brumadinho. 

  

                                            

35 BRASIL, LEI n° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998. Lei dos Crimes Ambientais, Brasília, DF, 1998. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm. Acesso em: 10 de out. 2019 
36 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira. Direito ambiental – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017 
37 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira. Direito ambiental – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017 
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4. DESASTRES AMBIENTAIS NO BRASIL E SUAS CONSEQUENCIAS  

4.1. CASO MARIANA – MG 

Um dos maiores desastres ambientais ocorrido no Brasil, no dia 05 de 

novembro de 2015 houve-se o rompimento da barragem do “Fundão”, da mineradora 

Samarco S/A, no município de Mariana, Minas Gerais  o qual provocou grandes 

impactos e danos ambientais. O rompimento da barragem  dispensou  cerca de 60 

milhões de m³ de rejeitos de mineração causando o transbordamento de outra 

barragem de responsabilidade da mesma mineradora, a de “Santarém”. 

A lama liberada pelo rompimento da barragem chegou aos distritos de 

Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues na cidade Mariana – MG, e Gesteira, em Barra 

Longa- MG, chegando também ao leito do Rio Doce agregando seu nível em 1,5 

metros continuando-o até sua foz, decorrendo ao Oceano Atlântico, sendo 

arremetido à diversos municípios do estado de MG e ES por volta de 550 

quilômetros, sendo considerado como um dos maiores e piores desastres 

socioambientais do país. 

Neste caso em tela, houve-se ao todo 18 mortos sendo estes treze 

trabalhadores que trabalhavam na barragem durante o rompimento e cinco 

moradores da região, com diversas famílias que ficaram desalojadas e contando-se 

cerca de 250 pessoas feridas. 

O rompimento da barragem também arruinou áreas de preservação 

ambiental, vilarejos, afetando a distribuição de água em diversas cidades que fazer 

uso da reserva hidrográfica do Rio Doce, consequentemente levando a morte de 

toneladas de peixes e a impossibilitarão da pesca e do turismo na região afetada. 

A mineradora responsável pela barragem se responsabilizou perante a justiça 

para a reconstrução dos distritos afetados pelo rompimento, prestando auxilio 

financeiro e cestas básicas para as famílias que ficaram desabrigadas ou 

pescadores que perderam suas fontes de renda, vez que o desastre afetou 

prontamente a pesca na região. Porém não ficando-se somente os danos materiais 

causados, mas danos psicológicos e essencialmente os danos ambientais sendo 

incontáveis e sendo nulas as possibilidades de reparo total da área devastada38.  

 

                                            

38 JORNAL, Eletrônico G1, 2019 
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4.2. CASO BRUMADINHO – MG 

Após cinco anos do rompimento da barragem em Mariana, houve o 

rompimento de outra barragem de rejeitos neste caso ocorreu na cidade de 

Brumadinho em MG, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a qual 

de responsabilidade da mineradora Vale S.A. 

O lama atingiu principalmente a áreas da própria mineradora e atingindo 

também pousadas, casas, pontes, estradas e a vegetação da região do Córrego do 

Feijão. Algumas informações prestadas pela Defesa Civil de MG são de que ouve 

179 corpos resgatados e 129 pessoas ainda eram consideradas desaparecidas, e 

não havendo prazo para a conclusão das buscas39.   

Com o rompimento desta, houvesse em media 11,7 milhões de m³ de rejeitos 

de mineração liberados, o qual atingiu o Rio Paraopeba e uma grande área de 

vegetação.  E conforme com a divulgação do IEF, foram cerca de 290,14 hectares 

ocupados por rejeitos desde a Barragem B1 até o Rio Paraopeba, sendo que 147,38 

hectares são referentes a vegetação40. 

A Vale, resalta que o Rio é um dos fundamentais afluentes do Rio São 

Francisco, considerado um dos primordiais da bacia hidrográfica do país, e assim a 

área afetada sendo estendidas a todos os que fazem uso da água de ambos os rios. 

 

4.3. O GARIMPO E O EXECESSO DE REJEITOS NAS BARRAGENS  

A mineração é executada por meio de extração de recursos minerais, um dos 

pontos característico sobre a mineração vem sobre sua rigidez locacional, ou seja, 

esta extração deve ocorrer somente em área que se tem sua presença ativa, e 

mesmo que a extração seja realizada de acordo os critérios técnicos esta pode 

causar danos imensuráveis para o meio ambiente41. 

Mesmo apresentando riscos ao meio ambiente a exploração de minérios se 

faz presente em todo cotidiano da população, além de ter grandes valores 

monetários de acordo com IBRAM o ramo da mineração gera em media de 2 

                                            

39 Informações retiradas do site da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/component/gmg/page/570-inforbruma_2 com. Acesso em: 
20 de out de 2019 
40 Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/. Histórico: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/rompimento-barragem-brumadinho.htm. Acesso em: 20 de out. 
2019 
41 MILARÉ, 2014 
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milhões de trabalho indiretos, induzidos ou diretos, dado em que no ano de 2017 foi 

contabilizado 1,4% do PIB Brasileiro por industria mineral. 

A decisões sobre a atividade mineraria sobre seus danos ambientais como 

seus benefícios foram assuntos abordados na conferencia que ocorrer em 2012 no 

Rio de Janeiro, a Rio+20 discutiu a importância na mineração para os avanços da 

sociedade assim como seu valor econômico porem não deixando de resaltar que o 

trabalho de mineração dever ser realizado de acordo com os conceitos de um 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente42.  

Desta forma a atividade de mineração é imprescindível de que se tenha o 

menor impacto possível sobre o meio ambiente, logo assim sejam impossibilitados 

danos desnecessários e diminuindo os danos inerentes. Assim também em que as 

glorias alcançadas pela exploração sejam divididas entre minerador e sociedade, 

pois a exploração mineral mesmo que de forma indireta afeta a vida de todos. 

Nestes termos Beatriz Souza Costa alerta: 

O Brasil, como um país mineral, já sofreu inúmeros impactos negativos por 
mineradoras sem o emprego de técnicas adequadas e, o que é pior, sem 
controle governamental. Isso causou vários passivos ambientais suportados 
pela sociedade brasileira43. 

 

Nessa perspectiva as barragens de rejeitos compõe grande parte do passivo 

ambiental por meio da mineração, o que somado aos recentes rompimentos que 

resultaram em diversas consequências a destruição ambiental. Em ambos os 

rompimentos ocorridos são resultantes de contaminação dos recursos hídricos, 

destruição de fauna e flora, e ainda causadores de morte de diversas vidas 

humanas. 

A Lei nº 12.332/2010 é um dos ordenamentos brasileiros que resalta a 

importância de tratamentos das barragens, a PNSB estabeleceu imposições sobre 

medidas de redução dos riscos e efeitos danosos, certificando-se por normas de 

seguranças durante todo o tempo e percurso de uso de barragens, assim como a 

inspeção ativa realizada pelo Poder Público. 

Outro normativa jurídica imprescindível sobre o tratamento de rejeitos esta 

previsto sob a Lei nº 12.305/2010, criando juntamente a PNRS, que em seu disposto 

art. 3º, XV formula-se sobre rejeitos como: 

                                            

42 NAÇÕES UNIDAS, 2012 
43 COSTA, 2009, p. 144 
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 [...] resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada [...]44 

 

Vendo que os principais princípios centrais da PNRS é de que se tenha a 

prevenção e a precaução, vem vista de que maneira errada de condução destes 

rejeitos podem trazer danos extremos ao meio ambiente. Em razão disto o vem se 

tornando constantes o crescimento dimensionais das barragens,  mesmo que 

permitido pelos desenvolvimentos de técnicas, porém juntamente com o crescimento 

das barragens crescem os riscos que esta pode desencadear.  

Silva arrola os possíveis danos que podem ser providos durante a edificação 

de uma barragem: 

Estão entre os danos ocasionados pelas barragens a degradação da flora, 
fauna, do meio ambiente de forma geral e a necessidade de remoção das 
pessoas que se encontrem dentro do seu perímetro de inundação e caso 
não sejam adotadas medidas especiais de prevenção e precaução, elas 
ainda podem obstruir o ciclo migratório dos animais aquáticos45. 

 

Em vista aos riscos que podem vir por uma barragem e a chances que esta 

pode gerar uma destruição ambiental de níveis extremos, em caso de rompimento. A 

necessidade leis, que se efetuem, garantem níveis aceitáveis de construção e 

operações de edificações que sejam de formas confiáveis.  

 

4.4. PROJETO DE CONTINGENCIA REALIZADO 

A Lei 12.335/2010 por trazer imposições sobre condições mínimas e normas 

de seguranças, com a finalidade de evitar e diminuir danos decorridos de barragem. 

A mesma ainda define a quem fica a responsabilidade de fiscalização destas 

barragens, sendo estes responsáveis a toda ação e atividade mineraria, ficando a 

cargo de órgãos permissíveis de direito de exploração, ou seja, ANM valendo-se de 

qualidades expedindo a Portaria  70.389  de 2017 para regulamentar o tema.  

A PNSB caracteriza as barragens por três diferenciais sendo estas pelo 

potencial dano associado (DPA), pelo volume e por categoria de risco ( CRI) e em 

dependendo a caracterização desta pode ser preciso a criação de um plano de ação 

de emergência (PAE). 

                                            

44 BRASIL, 2010 
45 SILVA, 2018, p. 24 
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Dependendo do CRIA ou da DPA será pedido o PAE, o potencial dano 

associado é um dos casos mais resultantes de exigências do PAE, visto que o ponto 

deliberativo em sua categorização entre alto, médio e baixo as possibilidade de 

riscos eminentes a vida humana e ao meio ambiente em consoante com a Lei nº 

12.334/2010 em seu art. 11, pois toda o momento em que for averiguado auto nível 

de DPA é obrigatório a realização de um PAE. 

Assim como a Portaria 70.389/2017 da ANM traz também em seu art. 9º, §2º 

a obrigatoriedade de se ter um PAE em todo o momento que for detectado uma 

possível ruptura de barragens em região habitacional. O art. 12 da PNSB ao elencar 

os conceitos básicos para o plano deve-se abranger estratégia e meio de 

conhecimento publico e de alertas para as comunidades que podem ser afetadas 

nestes casos de emergência46. 

Desta forma é estabelecida pelo PAE que se instaura a melhor maneira de 

agir em casos de evacuação e alerta para a população aos que habitam áreas de 

risco, isto sendo responsabilidade do operador da barragem notificar casos em que 

se encontra situação de risco, visto em conformidade com a Portaria da ANM. 

Contudo estas medidas preparadas mostram-se como uma maneira de 

proteção a vida perante o risco vindo da atividade de mineração, mesmo sendo uma 

atividade de importância para as necessidades de avanços da sociedade ainda sim 

traz riscos ambientais e a vida humana. Visto assim os caos de desastres 

ambientais no Brasil e suas consequências sobre a exploração minaria pode trazer e 

as ações de emergências tomadas, ao proceder do próximo capitulo trará 

abordagem sobre as medidas tomas pelo justiça brasileira nos casos de Brumadinho 

e Mariana. 

 

 

 

                                            

46 BRASIL, 2010 
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5. A IMPUNIDADE 

5.1. MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER JUDICIARIO NO CASO EM 

MARINA 

Os estados do ES e MG juntamente com a AGU, ajuizou uma Ação Civil 

Pública (ACP), resultante aos desastres ambientais com o intuito de aplicações de 

recursos para minimizar os impactos ambientais causados pelo rompimento da 

barragem em Mariana, a restauração das áreas afetadas, os danos causados a 

sociedade e a divulgação de ações para que se tenha uma reparação  das áreas 

que sofreram danos. 

A AGU ainda fez pedido para o bloqueio instantâneo do montante de R$ 2 

bilhões para recursos no controle aos danos ambientais causados pelo rompimento 

da barragem. Em tal processo foi consagrado termo de transferência e ajustamento 

de conduta47 entre o IBAMA, os Estados de Minas Gerais e Espirito Santo, União, 

autarquias federais e estaduais, e as empresas Samarco Mineração S.A., Vale S.A. 

e BHP Billiton Brasil Ltda.48, com a finalidade de cessar as ações judiciais e 

assegurar a realização da reconstrução do meio ambiente afetado. Logo após, se 

teve a ultima movimentação a ACP no site do TRF1 na data de 20 de junho de 2016 

em senso ao termo de transferência e comprometimento de conduta49.   

O MP de Minas Gerais propôs em dezembro de 2015 ACP, em face da 

empresa Vale, Samarco e BHP Billiton Brasil as quais são responsável pelas 

barragens esta ação aborda principalmente a degradação da água e as 

possibilidades de repercussões a sociedade. Nesta ação apresentada as empresas 

foram sentenciadas a realizar o acompanhamento da água e de seu fornecimento o 

Município de Governador Valadares, aos recursos materiais e humanos a realização 

de PAE criado pela Administração Municipal, aplicando multa diária no montante de 

R$ 1 milhão por transgressão. 

                                            

47 O TAC – termo de ajustamento de conduta é meio excepcional de transação, somente cabível nos 
casos expressamente autorizados pela lei, com o intuito de permitir ao potencial agressor de atender 
e se adequar ao interesse tutelado. Disponivel em: https://jus.com.br/artigos/30469/termo-de-
ajustamentode-conduta-tac-e-algumas-observacoes-sobre-o-seus-limites. Acesso em 30 de out. 2019 
48 TAC. Disponível em: https://www.samarco.com/wp-ontent/uploads/2016/07/TTAC-FINAL.pdf. 
Acesso em: 30 de out. 2019 
49 Disponível em: 
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=697586120154013400&secao=
M G. Acesso em: 30 de out. 2019 
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Em abril do ano seguinte foi instaurado pelo MPF em desfavor da empresa 

Vale S.A, Samarco Mineração S.A e BHP Billiton Brasil Ltda. da União, IBAMA, 

diversas autarquias federais e estaduais, e os Estados de Minas Gerais e Espirito 

Santo, esta nova ação tratando dos assuntos de danos socioambientais ao 

patrimônio natura, paisagístico, cultural e históricos, aos danos socioeconômicos e 

influencias na economia regional, organização de cidades, aos danos humanos que 

englobam os municípios e comunidades indígenas.  

Esta se fez o requerimento de condenação aos réus á restauração das áreas 

urbanas, rurais e indígenas ambientais, a aplicação em ações que restaurem as 

cidades antigas, com o embasamento de possibilidades em serviços públicos, 

reparação ao dano causado a sociedade, a instauração de bases de conservações, 

a indenização de gastos públicos e coletivos por não poder fazer uso de meio 

ambiente saudável.  

Ora os requerimentos citados anteriormente o MPF arrolou as falhas em 

relação ao processo de transferência e ajustamento de conduta já realizado entre 

eles anteriormente. A Reclamação nº 31.935-MG, a qual deliberou a suspensão da 

decisão que formalizou o acordo com fundamentos de danos a direitos difusos e 

coletivos resultantes do rompimento das barragens, os quais não foram citados ao 

decorrer da ação de transação. 

Posteriormente, em agosto de 2016 o MPF ajuizou outra Ação Civil Pública 

em conjunto a DPU alegações embasadas a responsabilidade ambiental das 

empresas perante a mudança da qualidade da água, vez que esta mesma água é 

utilizada pela população e assim tendo riscos eminentes de doenças graves á 

aqueles que a consumisse.   

Conquanto, ao pedido de liminar foi indeferido, pois a empresa de 

saneamento de Governador Valadares e a Empresa Samarco admitiram a 

responsabilidade de efetuação aos estudos da água e subsidiar por 40 dias. Assim 

em fevereiro de 2017, estas apresentaram um relatório com os estudos frequentes 

sobre a água do Rio Doce e admitindo novamente a responsabilidade pela avanço 

do tratamento e recuperação da água, comprometendo-se também entrega mensal 

ao MPF, Ministério Público Estadual e a DPU sobre os resultados destes estudos 
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5.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER JUDICIARIO NO CASO DE 

BRUMADINHO 

Se tratando do caso de Brumadinho, a justiça de MG realizou inicialmente o 

bloquei de contas da empresa Vale S.A logo após ao derramamento de rejeitos. Na 

data de 26 de janeiro de 2019 se fez o bloqueio do montante de R$5 bilhões da 

empresa mineradora, isto em conforme as informações prestadas pelo MP-MG. 

O fundamento usado para o bloqueio das contas foi realizado pelo Procurador 

Geral do MP Estadual, este montante sendo utilizando para as despesas ambientais 

consequentes a tragédia. De acordo como procurador responsável, já era alvo de 

investigações previas tal barragem. 

Ainda em outro requerimento realizado pelo Governo de MG, a justiça deferiu 

o bloqueio de R$ 1 bilhão das contas da empresa Vale. Ainda assim, a empresa se 

responsabilizou por deposito do valor para que não houvesse a possibilidade do 

bloqueio. 

Mesmo com estes, a justiça de MG realizou o bloqueio de R$ 1 bilhão das 

contas da empresa, este sendo requisitado pelo Governo para a rápida e eficiências 

nas ajudas para vitimas e o contenção dos efeitos do desastre50. 

O MP-MG por meio de seu site oficial realizou a divulgação das ações 

realizadas para a condenação da Mineradora Vale S.A pelo desastre ambiental em 

Brumadinho: 

1. Inquérito Civil 0090.19.000014-2: em andamento desde 26 de janeiro de 
2019, a investigação visa levantamentos em relação aos danos ambientais 
verificados em decorrência do rompimento da Barragem 1 na Mina Córrego 
do Feijão, para a tutela da vida animal, objetivando a colheita das provas 
necessárias à adoção de providências para a reparação dos danos; 2. 
Procedimento Investigatório Criminal MPMG-0090.19.000013-4: este visa à 
apuração da responsabilidade pelo rompimento da barragem córrego do 
Feijão, com diligências requeridas desde 04 de fevereiro de 2019; 3. 
Inquérito Civil MPMG-0090.19.0000120-6: com a finalidade de levantamento 
de vítimas da ruptura das barragens de rejeitos da Mina Córrego do Feijão e 
providências para salvaguarda de seus direitos, instaurado em 25 de janeiro 
de 2019; 4. Ação 0001827-69.2019.8.13.0090: com objetivo de garantir o 
abrigo das famílias removidas pela Defesa Civil de suas moradias em 
imóveis, hotéis e pousadas, e para isso o bloqueio de R$5bilhões das 
contas da mineradora Vale S/A; 5. Ação 0001835-46.2019.8.13.0090: 

                                            

50 Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/justica-bloqueia-r-5- 
bilhoes-da-vale-apos-rompimento-de-barragem-em-brumadinho.ghtml. Acesso em: 30 de out de 
2019. 
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visando o bloqueio de R$5bilhões da mineradora Vale S/A para garantir a 
adoção de medidas emergenciais e a reparação de danos ambientais.51 

 

Em fevereiro de 2019, o MP realizou pedido de prisão de oito funcionários da 

Vale dentre estes estão dois executivos acusado de relações com os relatórios e as 

programações de ações de segurança da barragem de B1 em Brumadinho. Sendo 

estas prisões realizadas em consequências ao desencadeamento de operações 

realizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, de acordo com 

informações do MP, foram realizadas prisões de dois gerentes e quatro funcionários 

de equipes técnicas que estavam diretamente ligados à segurança e estabilidade da 

B152. O MP também realizou o requerimento que além das prisões fossem 

realizados quatorze mandatos e busca e apreensão. 

 

5.3. A INEXISTENCIA DA RESPONSABILDIADE CIVIL AMBIENTAL  

A vida, sendo uma garantia e direito fundamental reconhecido pela própria 

CF/88, devendo esta ser usufruída de maneira digna, concebendo de acesso a 

saúde, educação, lazer e um meio ambiente ecologicamente harmônico. Milaré 

discorre, sobre a ligação entre uma vida digna e meio ambiente ecologicamente 

saudável e harmônico: 

O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, na 
verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria 
existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da 
dignidade dessa existência – a qualidade de vida -, que faz com que valha a 
pena viver53. 

Isto posta, esta instituído ao Direito Ambiental a proteção ao direito a vida, 

assim como se pode valer-se de seus recursos, essencialmente perante os crimes e 

desastres ambientais, como maneira de garantir  gozo deste direito. 

Em continuação, ainda que o Código Civil abordar em seu art. 948 e 

adjacentes a execução da responsabilidade civil como mecanismo a ser utilizado 

para a possibilidade de restituição ás vidas perdidas em decorrência do rompimento 

da barragem o seu viés voltado para a compensação esperada, sendo isto uma 

                                            

51 Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/justica-bloqueia-r-5- 
bilhoes-da-vale-apos-rompimento-de-barragem-em-brumadinho.ghtml. Acesso em: 30 de out. 2019 
52 Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/caso-brumadinho-procedimentosde-
investigacao-instaurados-e-acoes-ajuizadas.htm. Acesso em: 30 de out. 2019 
53 MILARÉ, 2014, p. 260 
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grande exigência da responsabilidade civil ambiental que engloba a metodologia 

objetiva compressão ao risco integral.  

Porém, a Responsabilidade Civil Ambiental somente se valera em casos de 

ação estatal o qual os jurisdicionados possam tomar conhecimento do 

comportamento do Poder Público em relação à punição daqueles responsáveis pela 

danificação ao meio ambiente. De contrario, sendo a própria sociedade que se 

prejudicara com os danos constantemente causados pelos rompimentos, logo sendo 

obrigados a arcar com os custos para recuperação. Assim demonstra Siqueira: 

O ônus de recuperação ambiental, nessas situações, acaba sendo arcado 
pela sociedade, uma vez que, para evitar riscos à população, muitas vezes 
medidas reparatórias são tomadas pelo Poder Público, com a consequente 
distribuição dos ônus da atividade que causou a degradação a toda a 
coletividade. [...] Trata-se da internalização dos lucros e externalização, à 
sociedade, dos ônus decorrentes das atividades minerárias54. 

 

Este resultado sendo contrario ao que se diz da responsabilidade civil, o qual 

é transferir para o agente causado de um ano os resultados de suas atitudes. Em 

demanda disto, ressaltando que a empresa Vale objetiva-se por uma capitação 

maior de lucros, com objetivo principal a maior satisfação dos acionistas desta. 

Em conformidade com esta, para que se tenham efetivas mudanças no 

comportamento negligente causadores dos desastres de Mariana e Brumadinho, a 

necessidade de que os resultados devindos da exploração mineral sejam implicados 

em razoes para a reconstrução e restauração ecológica causadas destes 

rompimentos, pois somente desta maneira se terá uma adoção maior de prevenção 

contraio dos aumentos de riscos com futuros rompimentos. 

Ressaltando o discernimento sobre as demandas empresariais do maior 

domínio econômico, como a mineração se faz o modo com maior competência em 

submeter a uma demanda maior de cautela e prevenção é atingindo na captação de 

lucro. Para isto, se fazendo imperdível a importância sobre a possibilidade de 

punição e prevenção a estes tipos de danos ambientais, visto esta necessidade que 

se apresenta da criação dos punitive damages no ordenamento jurídico brasileiro.  

Os punitive damages se vale de pena civil, com objetivo de sentenciar o 

causador do dano a incumbir-se do montante maior as lesões proporcionadas a 

vitima, sendo esta sentença a maneira de puni-lo e dissuadir a não tomarem as 

                                            

54 SIQUEIRA, 2017, p. 151 
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mesmas atitudes, para que não sejam penalizados novamente em tal grau, sobre 

esse comportamento Higa destaca que: 

[...] em determinadas hipóteses, quando o custo de reparação é inferior ao 
lucro obtido com o ato censurável pelo ordenamento jurídico, as pessoas 
sentir-se-ão estimuladas a infringir a lei ou o contrato, já que se estará 
diante de um “ilícito lucrativo”, ou seja, de uma hipótese em que “o crime 
compensa”55. 

 

Com a finalidade de punir a milícias e suas ações infames, punindo por dolo e 

culpa ao que se demonstra como erro ou negligencias em grande escala do ofensor. 

Se empenhando assim para a penalização os responsáveis por danos de 

imensuráveis que afetem a sociedade de modo geral, o dano ambiental se valendo 

deste conceito. 

Ao se tratar da aplicação exclusiva da esperada responsabilidade civil não 

será permitido aplicação do punitive damages no ordenamento jurídico brasileiro, 

entrando em confronto com a defesa dos direitos socioambientais, como revela Leal 

e Bonna: 

A redução da responsabilidade civil às suas bases clássicas de mais de 
duzentos anos atrás implicará na procura desenfreada, maliciosa e 
estrategicamente pensada pela competitividade e obtenção do lucro, onde 
são ignorados os valores da dignidade humana, solidariedade e justiça 
distributiva anteriormente tratados56. 

 

Relativo a não adoção de padrões cautelares a desocupação, essa ação 

impede que os cidadãos tenham o devido conhecimento sobre formas de salvar a 

vida, desta maneira a omissão, ciente ou negligente, da necessidade de 

desocupação atinge diretamente a quantidade de sobreviventes daqueles que estão 

em áreas por onde passam a onda causada pela ruptura da barragem de rejeitos.  

Em vista disto, qualquer chance de se executar os punitive damags caberia 

como causa de desestimulo para que não se tenha a inserção de um sistema de 

alerta competente, isto em caso contrario a sentença deferida seria um valor 

superior aos danos verdadeiramente causados e aos lucros recebidos, sendo assim 

impraticável a adoção de condutas análogas. 

Após todo apresentado, presume-se que a responsabilidade civil ambiental é 

uma ferramenta com capacidade de se precaver e reparar danos causados ao meio 

                                            

55 HIGA, 2016, p. 219 
56 LEAL; BONNA, 2017, p. 571 
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ambiente, porem para que isto a necessidade de uma atividade estatal mais ativa e 

incisiva nas áreas de fiscalização e aplicação aos regimentos jurídicos. 

Contudo, devido à imponência econômica das mineradoras como Vale, 

demonstrou-se a importância de um mecanismo jurídico com maior rigidez para que 

se evite e desestimule ações degradantes como estas que ocorreram em Mariana e 

Brumadinho, o qual tal mecanismo buscando formas de se afetar as principais 

finalidades destas empresas, os lucros, de fronte a imposição é que se exponha os  

punitive damages como maneira de auxilio para estas finalidades de resguardar o 

meio ambiente. 
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6. CONCLUSÃO 

Ao concluir este trabalho é possível chegar a conclusões em diversos âmbitos 

sobre a responsabilidade sobre os desastres ambientas no Brasil. 

Em primeiro ponto, apresentam-se os conceitos e desenvolvimento historio 

sobre meio ambiente, ambiente legal e o desenvolvimento sustentável o qual tem a 

principal intuito de se promover um desenvolvimento tecnológico e humano 

sustentável o qual respeite o ecossistema. 

Ao segundo ponto, apresenta-se a responsabilidade pelo dano em suas 

diversas esferas diferente, na esfera penal e civil, a responsabilidade civil por meio 

do Estado, e a responsabilidade sobre a pessoa jurídica. Ressaltando a importância 

da aplicação da Lei de Crimes Ambientais, para que a empresa seja devidamente 

responsabilizada pelos seus atos de uma exploração minaria sem que tenha os 

devidos cuidados para evitar desastres ambientais. 

Foram apresentadas em outro ponto os desastres ambientais recentemente 

ocorridos no Brasil e as consequências que estes trouxeram para o meio ambiente e 

para a sociedade. Estudos apresentaram que o desastre na cidade de Mariana – 

MG foi considerado o maior e pior desastre ambiental, já o da cidade de Brumadinho 

– MG foi considerado o maior em questões de vitimas onde ambos sendo 

considerados os piores desastres ambientais do Brasil. Ambas os desastres se 

decorreram por conta de rompimento de barragens de rejeitos de mineração, a 

exploração de recursos minerais é visto como um grande aliado nos 

desenvolvimentos sociais, porém esta pratica degrada o meio ambiente. Por isto a 

necessidade pela busca de um desenvolvimento sustentável para que se tenha uma 

preservação ambiental e ao mesmo tempo o desenvolvimento necessário da 

sociedade.  

Finalizando este, com a conclusão com a impunidade sobre ambos os casos 

estudados, sobre as medidas tomadas pelo poder judiciário no caso em Mariana e 

Brumadinho. No caso de Marina nota-se que ocorrer um simples acordo entre 

entidades estatais e a empresa acordando que a empresa Samarco ficaria 

responsável pela anise e garantida da qualidade das águas afetadas e que são de 

uso da população. No caso de Brumadinho a empresa Vale a responsável pela 

barragem 1 teve um montante de seus valores bloqueados e alguns de seus 

funcionários presos. 
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Contudo, sobre o tema tratado, nota-se que a uma grande preocupação sobre 

o caminho de restauração das áreas afetadas e da sociedade que foram lesadas 

com tais rompimentos destas barragens, e ainda se tem grande clamor para que não 

se fique impune os atos ultrajantes destas empresa.  
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