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RESUMO 

 

O presente artigo pretende fazer um estudo do rompimento da 

barragem de rejeitos em Mariana-MG à luz da teoria das ações coletivas, mais 

especificamente da legitimidade para sua propositura. Para tanto, buscamos 

trazer um recorte teórico do assunto para, em seguida, aplicá-lo ao caso 

concreto. Escolhemos o caso de Mariana primeiramente por sua grande  

repercussão, uma vez que esse caso ficou conhecido como a maior tragédia 

socioambiental do Brasil e também por sua atualidade, pois ainda há tempo de 

se fazer uma aplicação mais adequada da teoria e se atingir uma solução mais 

justa para o caso.   
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O caso de Mariana já é conhecido como a maior tragédia 

socioambiental do Brasil dada a sua proporção em termos de danos ambientais 

e número de vítimas humanas. Trata-se do rompimento de uma barragem de 

dejetos de propriedade das empresas Samarco/Vale/BHP Billiton que fabricam 

pelotas de ferro exportadas para usinas siderúrgicas ao redor do mundo  

(JUSTIÇA GLOBAL, 2016). O rompimento se deu em 05 de novembro de 2015, 

liberando uma onda gigante de lama e rejeitos de aproximadamente 35 milhões 

de metros cúbicos (G1, 2016) que atingiu primeiro a comunidade de Bento 

Rodrigues e, 17 dias depois, chegou ao mar sem que fossem feitos quaisquer 

esforços para tentar detê-la.  

A onda de lama atingiu 35 cidades, cerca de mil e quinhentos hectares 

de vegetação foram destruídos, 11 toneladas de peixes foram mortos, 329 

famílias foram desabrigadas e 21 pessoas morreram (GREENPEACE, 2016). 

Com esses números, a tragédia de Mariana é considerada como o maior 

desastre socioambiental do Brasil.  

Há evidências de que tanto a empresa quanto o poder público 

conheciam os riscos de rompimento da barragem, mas em nenhum momento 

foi tomada qualquer atitude para se tentar evitar o “acidente” ou mesmo para 

criar um plano de alarme nas cidades próximas, dando aos moradores uma 

chance de saírem de suas casas e salvarem suas vidas (JUSTIÇA GLOBAL, 

2016). 

A morosidade e omissão do poder público nos atos de regulamentação 

e fiscalização das atividades da empresa antes do estouro da barragem se 

manteve também após a ocorrência da tragédia, deixando a cargo da empresa 

o socorro emergencial às vítimas.  

 A princípio, foi contratada pela Samarco uma empresa especializada, 

com profissionais da área de assistência social para fazer o cadastramento das 

famílias atingidas. No entanto, essa empresa terceirizada foi dispensada e os 

próprios funcionários da Samarco passaram a fazer esse cadastramento sem 

terem, contudo, qualquer formação em assistência social. Dessa forma, o 

cadastramento foi feito de forma parcial, não abrangendo todas as vítimas 

diretas e indiretas dos danos (CONECTAS, 2016). 

Além da omissão do Estado no processo de reconhecimento e 

cadastramento das vítimas, houve também omissão na prestação de 

informações aos atingidos. Desde a informação mais básica sobre quantas e 



quais barragens haviam sido rompidas até informações sobre a qualidade da 

água, seu nível de toxicidade e sua potabilidade foram dadas de forma 

truncada e equivocada. 

Logo após o desastre, foi ajuizada uma ação em face da mineradora 

Samarco e, em dezembro de 2015, houve uma decisão que travou o 

patrimônio da Empresa e de suas controladoras (Vale e BHP) até que elas 

pagassem o montante de R$ 2 bilhões de reais para cobrir despesas iniciais 

(CONECTAS, 2016). O Governo brasileiro então começou a negociar um 

acordo (Termo de Transação e Ajustamento de Conduta) extrajudicial com as 

empresas. No entanto, o Ministério Público se retirou das negociações e 

impugnou o acordo questionando, entre outros pontos, a falta de participação 

popular, a limitação dos gastos das empresas com as reparações, o 

favorecimento das mineradoras em detrimento dos atingidos e do meio 

ambiente, a terceirização dos investimentos em saneamento (que apesar de 

ser responsabilidade do Estado, foi delegada para as empresas) e o fato de ter 

sido ignorada a responsabilidade do Estado na tragédia (ÉPOCA, 2016).  

O Acordo assinado em março e homologado em maio pela justiça foi 

impugnado pelo Ministério Público Federal e finalmente anulado em outubro. O 

Ministério Público também terminou as investigações sobre o caso e denunciou 

21 pessoas, entre membros das cúpulas das empresas Samarco, Vale e BHP 

Billiton por homicídio doloso, lesões corporais, inundação, desabamento e 

crimes ambientais, além de um engenheiro da empresa VogBR por apresentar 

laudo falso (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016). 

A partir do contexto retratado, cabe destacar a importância da 

propositura das ações coletivas em um cenário de violações de direitos 

humanos por empresas, já que elas se mostram instrumentos adequados para 

tutelar direitos de terceira geração (SARLET, 2012, P. 48-50), típicos de uma 

sociedade complexa e massificada e a melhorar o acesso à justiça4. 

As ações coletivas são reguladas por um microssistema processual 

coletivo, consubstanciado em um conjunto de regras e princípios próprios, que 

                                                 
4 Os autores Mauro Cappelletti e Bryant Garth, no célebre livro “Acesso à justiça” (1988),  

trazem essa questão quando apresentam  três ondas renovatórias para a melhora no acesso à 
justice, destacando a segunda, que apresenta a preocupação com a tutela dos interesses 
difusos e a necessidade de implementação de mecanismos que facilitem essa prestação, como 

a questão da legitimação ativa, a transformação do papel do juiz, a adaptação da coisa julgada,  
entre outras. 

 



nutre a carência de normas reguladoras desse tipo de demanda  no âmbito do 

Código de Processo Civil, já que este é marcado notadamente por uma 

estrutura de resolução de conflitos atomizada. Esse microssistema é composto 

de forma mais preponderante pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei 

da Ação Civil Pública, além de outros diplomas normativos que tratam de 

direitos coletivos e, tendo caráter residual, o CPC, quando não apresentar 

incompatibilidades. 

A ausência de produção de uma codificação própria para tratar do 

sistema processual coletivo é algo que deve ser analisado de forma crítica, na 

medida em que a questão esbarra em complexos desdobramentos, como na 

falta de interesse legislativo em propor um diploma normativo com esse tema 

para votação e aprovação, por confrontar interesses econômicos, em especial 

das grandes empresas, e do próprio governo. 

Isso porque, através das ações coletivas, é possível a discussão de 

temas relevantes que atinjam os interesses de uma coletividade, podendo, 

dessa forma, dar uma dimensão maior à questão e gerar mobilizações por 

parte da sociedade sobre determinados assuntos, que os litigantes habituais 

preferem tratar de forma fragmentada nos tribunais, de modo a relativizar e 

minorar um problema de massa. 

No caso de Mariana, a ação coletiva proposta foi a ação civil pública, 

principal expoente desse tipo de demanda, estando prevista na Constituição 

Federal de 19885 e sendo regulada pela Lei 7.347 de 24 de julho de 1985. 

Essa espécie processual se mostra importante nesse contexto diante da 

percepção de que o individuo, de forma isolada, está em situação de flagrante 

desigualdade em face do violador que detém poder econômico e político. 

Por essa razão, percebe-se, no âmbito da lei da ação civil pública, a 

preocupação do legislador em destacar um rol de legitimados ativos6 a propor 

                                                 
5 A ação civil pública foi alçada a norma constitucional ao ser prevista no art. 129, III da 
CRFB/88, que dispõe:“ São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;” 
6 “Art. 5º: Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  I - o Ministério 
Público;  

II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a 
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, 
concomitantemente a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei 

civil;       b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 
social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos 
de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico.” 



esse tipo de demanda, com vistas a buscar um patamar de igualdade entre as 

partes, já que parte-se da ideia de que esses legitimados seriam capazes de 

litigar no mesmo nível do réu. Isso seria a busca pela concretização da 

isonomia processual, um dos princípios constitucionais processuais, que 

emana no caput do art. 5º da CRFB/88. 

Segundo o autor José Carlos Barbosa Moreira (1988 apud Guedes, 

2012), o ligante individual sofre desvantagens, pois vai poucas vezes a juízo, 

em contraposição à pessoa jurídica de direito público ou à grande empresa, 

que são considerados litigantes habituais, se beneficiando da experiência de 

participar em muitas lides. Assim, pode-se considerar a legitimação ativa uma 

atenuação de certa desigualdade substancial das partes (BARBOSA 

MOREIRA, 1991). 

No caso de Mariana, em que muitas pessoas foram vitimadas de 

diferentes formas, é importante encontrar um representante que seja ao 

mesmo tempo capaz de representar todos os interesses envolvidos e litigar em 

paridade de armas com a Mineradora responsável pelo e até mesmo com o 

Estado, que também é responsável pelos danos por sua omissão na 

fiscalização das atividades da empresa.  
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