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RESUMO 

 

Este trabalho busca promover a analise de viabilidade da manutenção das barragens de rejeito 
da mineração, em especial proveniente de minério de ferro, sob o prisma do meio ambiente do 
trabalho. Com a finalidade de buscar o equilíbrio socioambiental para as presentes e futuras 
gerações. Assim, aborda o conceito de meio ambiente do trabalho em si, e sua classificação 
como um direito humano fundamental, bem como promove a análise de quais princípios são 
aplicáveis ao caso. Em sequência é alvo da pesquisa compreender as peculiaridades da tutela 
judicial e administrativa, quando se envolve o tema meio ambiente do trabalho.  Com este 
fundamento sólido a respeito do meio ambiente do trabalho, é possível fazer a leitura das 
barragens da mineração, sob o ponto de vista da tutela do meio ambiente laboral equilibrado. 
Para tanto é analisado um histórico das barragens da mineração, sendo apresentados os 
métodos de alteamento de barragens, e suas implicações de risco, e ainda formas alternativas 
às barragens, promovendo uma interação entre Direito e Engenharia. Por fim, concluímos a 
partir da teoria de interpretação dos princípios de Ronald Dworkin, e da teoria da 
responsabilidade com as futuras gerações de Hans Jonas, que são os marcos teóricos da 
presente dissertação, que é necessária a implementação da obrigatoriedade do 
reaproveitamento das sobras das atividades minerárias, como na construção civil, evitando as 
barragens de mineração, e promovendo a redução dos riscos no meio ambiente laboral na 
mineração.  
 
Palavras chave: Meio Ambiente do Trabalho. Mineração. Barragem. Futuras Gerações. 

 

 



RESUMEN  

 

Este trabajo busca promover la análisis de la viabilidad de la manutención de los tranques de 
relaves de la minería, en particular a partir de mineral de hierro, a través del medio ambiente 
del trabajo. Con la finalidad de buscar el equilibrio social y ambiental para las presientes y 
futuras generaciones. Así aborda el concepto de medio ambiente del trabajo en sí, y su 
clasificación como un derecho humano fundamental, bien como un análisis de qué principios 
son aplacabais al caso. En secuencia es objetivo de la pesquisa comprender las peculiaridades 
de la tutela judicial e administrativa, cuando si implica el tema medio ambiente del trabajo.  
Con este fundamento sólido a respecto del medio ambiente del trabajo, es posible hacer la 
lectura de los tranques de relaves de la minería, desde el punto de vista de la tutela del medio 
ambiente laboral equilibrado. Para tanto es analizado un histórico de los tranques de relaves 
de la minería, siendo presentados los métodos de agudización de tranques, y sus 
implicaciones de riesgo, y además formas alternativas a los tranques, promoviendo una 
interacción entre Derecho e Ingeniería. Por fin, concluimos a partir de la teoría de 
interpretación de los principios de Ronald Dworkin, y da teoría de la responsabilidad con las 
futuras generaciones de Hans Jonas, que son los marcos teóricos da presiente disertación, que 
es necesaria la implementación de la obligatoriedad del reutilización de las sobras de las 
actividades de minería, como en la construcción civil, evitando los tranques de minería, y 
promoviendo la reducción de los riesgos en el medio ambiente laboral de minería.  
 
Palabras clave: Medio Ambiente del Trabajo. Minería. Tanques. Futuras Generaciones. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de crise é comum o discurso de ódio para com a Justiça do Trabalho, 

responsabilizando a mesma pelo aumento de desemprego e falência de empresários que 

criavam oportunidades diretas e indiretas de labor aos menos favorecidos.  

No mesmo cântico surge o ataque aos direitos sociais, como o limite da duração 

da jornada, e a tida como irritante necessidade de progressão, ou seja, evolução dos direitos 

sociais, valendo-se até mesmo de fontes no direito internacional para tanto. 

Em paralelo, ganha amplitude o discurso da flexibilização de direitos, sob o 

pretexto de modernizar as relações de emprego, e descartar textos retrógrados, como a da 

famigerada Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fortalecendo a liberdade das partes 

para contratar, e das negociações coletivas para transacionarem até mesmo direitos previstos 

expressamente na legislação pátria. 

No âmbito da mineração tais discussões são comuns, e levam em consideração 

não apenas a geração de empregos propiciada pela atividade mineraria, mas também os 

benefícios decorrentes da exploração mineral, para a sociedade. Posto que com o avanço da 

tecnologia, muitos não se imaginam sem alguns produtos cujos componentes precisam de 

materiais resultantes da mineração, como celulares, computadores, e até mesmo equipamentos 

médicos de alta tecnologia.  

Todavia, se valer de tais benefícios para justificar uma desoneração empresarial, 

em dadas circunstâncias representa violação constitucional, pois existem alguns direitos 

disponíveis, e outros direitos que por sua natureza são indisponíveis, como ao meio ambiente 

de trabalho equilibrado. Uma vez que a Constituição garante ser um direito social, a redução 

constante dos riscos do trabalho. 

Tal redução dos riscos, de forma constante, só se mostra possível, em um contexto 

de progressividade dos direitos relativos ao meio ambiente laboral, acompanhando o avanço 

da ciência e da tecnologia. 

Sobre os riscos provenientes da atividade minerária, as barragens assumem um 

papel de destaque, já que além dos riscos imediatos, de uma eventual ruptura afetar os 

trabalhadores de forma direta, como com a lama proveniente da barragem, e indireta, com os 

abalos sísmicos provocação por uma ruptura, tem-se riscos mediatos, pois geralmente os 

trabalhadores e suas famílias residem próximos da empresa, e geralmente em vilarejos que 

são alvo do mar de lama, em caso de ruptura da barragem.  
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Foi justamente está necessidade de aprimoramento constante das condições de 

labor envolvendo a segurança e a saúde dos trabalhadores, que motivou a presente pesquisa, 

que tem como intuito responder ao seguinte problema: como reduzir os riscos do meio 

ambiente de trabalho da mineração, convivendo com as barragens de rejeito da mineração? 

O objetivo geral da dissertação é analisar as possibilidades científicas de se 

manter uma barragem com maior estabilidade, e quais as alternativas tecnológicas para 

substituição das barragens. 

Como objetivos específicos destacam-se: apresentar classificação do meio 

ambiente do trabalho, enquanto direito humano fundamental; compreender quais os riscos que 

uma barragem de rejeitos da mineração causa ao meio ambiente do trabalho em suas 

dimensões; identificar os princípios aplicáveis ao caso e a forma de se interpretar os mesmos 

segundo a teoria de Ronald Dworkin; analisar a tutela judicial e administrativa diferenciada 

em matéria envolvendo meio ambiente do trabalho, justificando a necessidade de cada uma e 

algumas peculiaridades das mesmas considerando o a responsabilidade para com as futuras 

gerações pela teoria de Hans Jonas; compreender quais os métodos de alteamento de 

barragens e seus riscos envolvidos; destacar alternativas possíveis para substituição das 

barragens de mineração; apresentar algumas medidas jurídicas, administrativas, e de políticas 

públicas, que podem e devem ser tomadas para concretizar um meio ambiente de trabalho 

mais seguro na mineração.     

Para tanto, a dissertação adotou pesquisa com abordagem qualitativa, pelo método 

predominante hipotético-dedutivo, e técnica descritiva com pesquisa bibliográfica, valendo-se 

inclusive de direito comparado com o Chile, sobre a forma de lhe dar com as barragens de 

mineração e seus métodos de alteamento. 

O marco teórico utilizado compõe-se da teoria da interpretação dos princípios de 

Ronald Dworkin, no sentido de serem os princípios coexistentes de forma harmônica para 

uma tutela eficiente no caso concreto, e a teoria de responsabilidade com as futuras gerações 

de Hans Jonas, destacando os deveres dos que vivem hoje, para com os que estão por vir 

amanhã. 

No intuito de resolver o problema da pesquisa e alcançar os objetivos traçados 

com o fundamento teórico adequado, a pesquisa é composta de quatro capítulos, sendo cada 

um, destinado a completar os demais, para corroborarem para o resultado científico e sólido 

da pesquisa. 

O primeiro capítulo apresenta o ramo do meio ambiente do trabalho, com uma 

construção histórica da sua regulamentação em âmbito internacional e nacional, apontando na 
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esfera nacional, alguns princípios aplicáveis, bem como um panorama do arcabouço 

legislativo brasileiro sobre o tema.  Apresenta ainda no primeiro capítulo a divisão didática do 

meio ambiente, para se alcançar o conceito de meio ambiente do trabalho, para explicar sua 

classificação como direito humano fundamental, e da necessidade de uma tutela diferenciada 

para lhe resguardar. 

O segundo capítulo destina-se a tutela judicial diferenciada envolvendo meio 

ambiente do trabalho, apresentando as formas de se responsabilizar o poluidor nas esferas 

cível, administrativa e penal, bem como os instrumentos processuais para efetivar a tutela 

diferenciada ao meio ambiente laboral. Para tanto, é inclusive realizado uma abordagem de 

impactos do Novo Código de Processo Civil ao tema, como por meio da tutela inibitória de 

ofício, praticada no âmbito de um processo individual e podendo repercutir na esfera coletiva. 

No terceiro capítulo passa-se a análise da tutela administrativa diferenciada 

quando se envolve meio ambiente laboral. Abordando os deveres da Administração Pública 

para com o meio ambiente, e o papel do poder de polícia nesta tutela diferenciada. Poder de 

polícia que se mostra um instrumento de aplicação do princípio do aprimoramento do meio 

ambiente do trabalho, princípio advindo da convenção n. 155 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que também é trabalhado neste capítulo. 

O derradeiro quarto capítulo apresenta uma conceituação das barragens de rejeito 

de mineração, com seu surgimento histórico, e o costume de melhoras significativas após 

grandes desastres com a instabilidade das mesmas. E são apresentados os três principais 

métodos de alteamento de barragens, que são: à montante; à jusante e a de linha de centro. 

Pontuando as vantagens e desvantagens de cada um, bem como formas alternativas às 

barragens, como com a mineração à seco, e com o reaproveitamento dos rejeitos para a 

construção civil. 

No quarto capítulo ainda é apresentada uma discussão conceitual se as sobras da 

mineração seriam rejeito ou resíduo sólido. Porque como é demonstrado no capítulo, se for 

rejeito não se pode reaproveitar o material, mas lado outro se for resíduo, não só se pode, 

como pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, se deve fazer o reaproveitamento do 

material, podendo até em caso de descumprimento deste dever, culminar na perda de uma 

licença já concedida. 

E a pesquisa aponta que antigamente, o material que era rejeito, por não existirem 

alternativas tecnológicas para seu uso, hoje pode ser entendido como resíduo, por existirem 

diversas formas cientificamente comprovadas para seu reaproveitamento. 
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A presente pesquisa pode contribuir para a formulação de políticas públicas 

adequadas para o reaproveitamento das sobras da mineração; para a Administração Pública 

passar a exigir o reaproveitamento que a lei já determina; bem como para instigar órgãos 

públicos, como o Ministério Público, para rever administrativa e judicialmente, 

licenciamentos já concedidos, sem dar efetividade a tal reaproveitamento. Construindo assim, 

um meio ambiente de trabalho mais seguro e sadio.   
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2 HISTÓRICO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

Documentos como a Magna Carta de 1215, assinada na Inglaterra, ressaltam a 

queda do regime absolutista no qual o poder do soberano era absoluto e inquestionável, até 

mesmo em razão de sua origem divina. E após documentos como este, passa-se para uma 

concepção de que o Direito Público limitaria a atuação do soberano, tendo agora o monarca, 

de respeitar alguns pilares processuais, como a regra da irretroatividade legal, e o respeito do 

soberano as leis já estabelecidas, tendo de respeitar direitos fundamentais de primeira 

dimensão, como a liberdade, a vida, e a propriedade privada. (GAIA, 2015). 

No chamado Estado Liberal, que sucedeu o regime absolutista pleno, era 

priorizado evitar ao máximo, a intervenção Estatal na economia, para zelar pelos interesses 

burgueses, sedo o âmbito social, no qual se enquadra os direitos dos trabalhadores, um campo 

praticamente intocável para a atuação Estatal, como destaca Fausto Siqueira Gaia: 

 

O desenvolvimento da burguesia pós-revoluções liberais demandava do Estado de 
Direito a menor intervenção possível na esfera particular. Eram asseguradas as 
liberdades públicas, em que era dado ao particular fazer tudo aquilo que a lei não 
expressamente vedava. A intervenção do Estado no campo privado dava-se apenas 
de modo excepcional, observada sempre a legalidade em sentido estrito, ou seja, a 
prévia existência de preceito legal que autorizasse a interferência no domínio social. 
(GAIA, 2015, p. 31). 

 

Justamente tal característica do Estado Liberal, ou seja, a restrição da atuação 

Estatal no âmbito social, podendo agir apenas se expressa e previamente autorizada por lei, 

que provocou uma exploração intensa do homem pelo homem. Acentuando as desigualdades 

sociais, surgindo fenômenos como os primeiros grandes aglomerados em torno dos centros 

urbanos, e a exploração do labor de mulheres e crianças em condições degradantes, além de 

em extensas jornadas. (PINTO, 2015). 

Diante de tais mazelas surge o projeto de sociedade baseado nos direitos sociais, 

para o então Estado Social, sendo este intervencionista, garantir condições mínimas de 

dignidade aos trabalhadores, e estipular dentre outros fatores, a força da união dos 

trabalhadores, pelas entidades sindicais. (ROSSIT, 2001). 

Como exemplo dos efeitos do Estado Social no Brasil, destacam-se os governos 

de Getúlio Vargas, que assinou dentre outras leis, a própria Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), neste contexto de busca por um Estado intervencionista na seara social, a fim 

de estabelecer condições mínimas de trabalho, o que envolve a proteção à saúde dos 

trabalhadores, e conseguintemente do meio ambiente de trabalho. (ROSSIT, 2001) 
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No Estado Social, ainda se tinha os radicais, que não pretendiam apenas garantir 

condições mínimas, mas realmente construir uma nova sociedade, antagônica ao capitalismo, 

na qual todos seriam iguais, sem a noção de propriedade privada, baseada nas ideias de Karl 

Marx, sobre o comunismo. Todavia para tanto, seria necessário que a classe operária tomasse 

o poder, por meio de uma revolução, para a instauração do socialismo, como o intermediário 

para permitir as condições ideais para a instauração do comunismo.  

Tal mudança de paradigma sempre causou preocupação em relação a perigos de 

guerra e insegurança jurídica em relação a direitos como a propriedade privada. Em 15 de 

julho de 1891, o papa Leão XIII, publicou a encíclica Rerum Novarum, sobre os novos rumos 

da humanidade, ante a ameaça da implantação do comunismo, pelo socialismo. O maior 

objetivo de tal documento era estancar o movimento socialista, contudo o mesmo já 

reconheceu ainda em 1891, que os patrões tinham de respeitar a dignidade de seus 

trabalhadores, vedando o trabalho superior às forças do obreiro, como se verifica em trecho 

do documento papal: 

 

Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas 
respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do Cristão. O trabalho do 
corpo, pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objeto 
de vergonha, honra o homem, porque lhe fornece um nobre meio de sustentar a sua 
vida. O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como de vis instrumentos 
de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços. O 
cristianismo, além disso, prescreve que se tenham em consideração os interesses 
espirituais do operário e o bem da sua alma. Aos patrões compete velar para que a 
isto seja dada plena satisfação, para que o operário não seja entregue à sedução e às 
solicitações corruptoras, que nada venha enfraquecer o espírito de família nem os 
hábitos de economia. Proíbe também aos patrões que imponham aos seus 
subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade 
ou o seu sexo. (IGREJA CATÓLICA, 2016, p. 23). 

 

Como o socialismo e o comunismo acabaram por se apresentarem para a 

sociedade como uma ameaça à direitos, o almejado comunismo nunca chegou a ser 

implantado como idealizado por Karl Marx, mas reflexos de todo este movimento social, se 

incorporaram ao direito. (PINTO, 2015). 

Nessa incorporação destaca-se, por exemplo, a noção da função social da 

propriedade privada, e o fato de que uma vez desrespeitada, pode o Estado reivindicar aquela 

propriedade improdutiva, para fins de reforma agrária. E os direitos sociais, advindos do 

Estado Social, são reconhecidos como direitos de segunda dimensão. (GAIA, 2015). 

Diante dos excessos do Estado Social, e do medo de que um Estado interventor 

possa romper todos os direitos de primeira dimensão, conquistados sob forte luta, surgiu um 
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novo projeto de sociedade, para o chamado Estado Democrático de Direito, buscando 

elementos de ética e justiça nas decisões judiciais. (GAIA, 2015). 

Em meio a esse cenário, Carlos Henrique Bezerra Leite aponta os objetivos do 

Estado Democrático de Direito: 

 

[...] a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, a correção das 
desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem-estar e justiça sociais para 
todas as pessoas, o desenvolvimento socioambiental, a paz e a democracia e a 
promoção da inclusão social dos chamados grupos sociais vulneráveis, como 
mulheres, pobres, negros, índios, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, consumidores, homoafetivos etc. (LEITE, 2011, p. 151-152). 

 

Dentre os objetivos indicados, vale destacar o desenvolvimento socioambiental, 

pois dentre os direitos de terceira dimensão, compreendidas diretrizes como a solidariedade e 

a fraternidade, destaca-se a questão ambiental. E nesta junção da função social com 

ambiental, se enquadra o chamado meio ambiente do trabalho. 

Pelo aspecto social, se mostra presente a questão dos direitos dos trabalhadores, 

como por um ambiente salubre para o exercício de seu ofício. E na dimensão ambiental, tem o 

desafio de verificar não apenas para um trabalhador, um direito individual, ou apenas o direito 

de uma categoria, a um trabalho salubre, com riscos mitigados, mas sim os direitos de todos 

os trabalhadores, de forma indiscriminada, a se verem protegidos, por um meio ambiente do 

trabalho adequado. 

A noção de que as dimensões do direito não se substituem, mas sim se completam 

é assim exposta por Alexandre Santos de Aragão no chamado processo acumulativo e não 

substitutivo das regulações estatais sobre a economia: “As regulações estatais da economia 

são dotadas de grande multifacetariedade. O seu dinamismo e a forma com que os mais 

diversos instrumentos de regulação e intervenção do Estado se sucederam ao longo do tempo, 

não foi um processo substitutivo, mas acumulativo”. (ARAGÃO, 2013, p. 120). 

Nesse mesmo sentido, João Batista Moreira Pinto (2015), destaca o aspecto 

positivo dos diferentes projetos de sociedade, e aparentes ambiguidades, propondo um projeto 

de sociedade pautado nos direitos humanos, pela construção gradativa de uma sociedade que 

respeita os direitos humanos, inclusive como forma de perpetuação da espécie. 

Todavia, a presente dissertação não adentrará mais nos aspectos de cada projeto 

de sociedade, pelo recorte metodológico adotado, que neste momento é de verificar em que 

contexto de dimensão do direito, se apresenta o meio ambiente do trabalho. 
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Destaca-se que os direitos de segunda dimensão não compreendem a acepção de 

meio ambiente do trabalho, que é objeto da pesquisa, mas apenas os direitos individuais e 

coletivos dos trabalhadores, como o direito a um salário razoável, ou o direito de uma 

determinada categoria laboral a uma jornada diferenciada.  

Posto que o direito ao meio ambiente do trabalho é um direito difuso, com 

amplitude maior quanto aos titulares do direito. Para ilustrar tal recorte com o tema da 

pesquisa, basta refletir sobre os efeitos representados para o meio ambiente do trabalho, que 

contém uma barragem de rejeitos de mineração, como a que rompeu em Mariana no ano de 

2015. 

Já que os efeitos não se apresentam apenas no âmbito patrimonial, mas 

representam um risco aos trabalhadores contratados diretamente pela empresa responsável, 

bem como terceirizados, bem como ao comercio e residências próximas, logo a um número 

indeterminado de pessoas. 

Assim, o meio ambiente do trabalho se apresenta como direito de terceira 

dimensão, como será demonstrado pelas peculiaridades do mesmo, como o dever de se 

manter um meio ambiente cada vez mais sadio, não apenas para os presentes, mas também 

para as futuras gerações. 

E de fato a questão ambiental pede uma responsabilidade diferenciada, não apenas 

pelo aspecto transgeracional do meio ambiente, mas também por uma questão de manutenção 

da vida humana. 

Papa Francisco destaca a importância de se pensar as questões ambientais como 

uma questão global, em sua encíclica Laudato Si, já que o meio ambiente desconhece 

fronteiras, sendo extremamente interdependente: 

 

Desde meados do século passado e superando muitas dificuldades, foi-se 
consolidando a tendência de conceber o planeta como pátria e a humanidade como 
povo que habita uma casa comum. Um mundo interdependente não significa 
unicamente compreender que as consequências danosas dos estilos de vida, 
produção e consumo afetam a todos, mas principalmente procurar que as soluções 
sejam propostas a partir de uma perspectiva global e não apenas para defesa dos 
interesses de alguns países. (FRANCISCO, 2015, p. 99). 

 

Sobre essa responsabilidade universal e solidariedade planetária, típica dos 

direitos de terceira dimensão, pelo aspecto da defesa dos direitos de solidariedade e 

fraternidade, Kiwonghi Bizawu e Émilien Vilas Boas Reis, comentam sobre a encíclica da 

Laudato Si:  
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Diante dos danos ambientais e da realidade das mudanças climáticas - 
cientificamente comprovadas, não há mais como os governos ficarem indiferentes 
ao perigo que vem das ações humanas irresponsáveis e destruidoras da 
biodiversidade do planeta. Salvar a humanidade é um dever de todos os povos, e não 
apenas dos católicos, pois a Encíclica Laudato Si é um grito profético, que aborda a 
questão ambiental com mais firmeza e convicção para despertar a responsabilidade 
universal e a solidariedade planetária como valores a serem resgatados em um 
mundo em transformação e em crise ecológica. (BIZAWU; REIS, 2015, p.63). 

 

E para a compreensão adequada do tema, que é o meio ambiente do trabalho na 

mineração, especificamente diante das barragens, é essencial uma compreensão adequada e 

contextualizada sobre o que é o meio ambiente do trabalho. Para isto, na sequência é abordada 

primeiramente a evolução normativa internacional do tema meio ambiente do trabalho, e 

posteriormente a divisão didática do meio ambiente, e por fim a reflexão se o meio ambiente 

se apresenta como um direito humano e fundamental para enfim compreender a necessidade 

ou não, de instrumentos específicos para uma tutela diferenciada, tanto judicial, quanto 

administrativamente, para tutelar o meio ambiente do trabalho. 

 

2.1 Construção normativa internacional de um olhar para o meio ambiente do trabalho 

 

A luta pelos direitos sociais, voltada ao meio ambiente, tem como essência a 

proteção dos direitos humanos, tendo em vista que objetiva, além da possibilidade de vidas 

dignas, a manutenção do equilíbrio ecológico que permite a continuação da humanidade. 

 As questões de ordem humanitária se apresentam como um dos fatores que 

viabilizaram a internacionalização do Direito do Trabalho, como explica Alice Monteiro de 

Barros: 

 

Os fatores da internacionalização são de ordem humanitária (de tutela ao trabalho) e 
econômica, ligadas à necessidade de evitar ou dissuadir as práticas de competição 
internacional, que impliquem redução dos patamares mínimos de condições de 
trabalho. Assim, pretende-se assegurar um nível mínimo e uniforme de condições de 
trabalho, que impeça os países com patamares mais baixos de proteção social de 
valerem-se dessa circunstância para competir de forma mais vantajosa. (BARROS, 
2013, p. 90). 

 

Sobre tal internacionalização protetiva de modo a garantir condições mínimas de 

dignidade ao labor, Daniela Muradas Reis destaca que o marco inicial do chamado Direito 

Internacional do Trabalho, só surge com a preocupação em relação ao projeto social de 

sociedade: 
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Assim, somente se pôde investigar a assunção do Direito Internacional do Trabalho 
quando a questão social ganhou proeminência político-social e passou a ser objeto 
de consideração de tratados multilaterais abertos, com universalização da proteção 
jurídica ao trabalho. (REIS, 2010, p.25). 

 

Reis (2010), ainda destaca a importância dos congressos internacionais realizados 

em Bruxelas no ano de 1856, onde se discutiu a necessidade de acordos internacionais para a 

regulação do trabalho operário, em Frankfurt no mesmo ano, onde se discutiu a relevância de 

normas específicas para a tutela do trabalho da mulher, e em 1880, quando foi formulado voto 

a favor da internacionalização da proteção aos trabalhadores, no Congresso Sanitário de 

Bruxelas.  

A fim de contextualizar, citam-se avanços na legislação dos países na medida em 

que os temas dos congressos repercutiam nas políticas internas dos países envolvidos, como 

aponta Sebastião Geraldo de Oliveira, sobre a legislação e fiscalização envolvendo acidentes 

de trabalho: 

 

Nesse período começaram a aparecer as primeiras leis de acidentes do trabalho, 
inicialmente na Alemanha, em 1884, estendendo-se a vários países da Europa nos 
anos seguintes, até chegar ao Brasil, por intermédio do Decreto Legislativo n. 3.724, 
de 15 de janeiro de 1919. Com o tempo, os serviços de medicina do trabalho 
começaram a ser implantados nas empresas, ocorrendo em alguns países a criação 
da Inspetoria do Trabalho para fiscalizar as condições de trabalho nas fábricas. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 58). 

 

Em sequência da linha do tempo, Reis (2010) destaca no ano de 1893, o 

Congresso da União dos Trabalhadores, realizado na Suíça, onde as organizações sindicais de 

diversos países foram convidadas para realização de um Congresso sindical.   

E sobre tal Congresso sindical, Daniela Muradas aponta o início da necessidade 

em se ter um órgão internacional, na defesa dos trabalhadores: 

 

Com a autorização e o apoio do governo suíço, o congresso sindical realizado em 
Zurique, no dia 28 de agosto de 1897, com reunião de entidades obreiras de cunho 
socialista e social-critã de diversas nacionalidades. Foram superadas divergências 
político-ideológicas, formulando-se pauta reivindicatória que exprimia o desejo de 
criação de legislação internacional do trabalho e a criação de uma oficina 
internacional de proteção obreira. (REIS, 2010, p. 34). 

 

Anos depois, em 1919 houve a origem da atual Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), como explica Sebastião Geraldo de Oliveira: 

 

As manifestações dos operários e as reivindicações estabelecidas em diversos 
congressos de trabalhadores, durante a Primeira Grande Guerra, levaram à 
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conferência da Paz de 1919, da Sociedade das Nações, a criar pelo Tratado de 
Versailles a Organização Internacional do Trabalho _ OIT, com o propósito de dar 
às questões trabalhistas um tratamento uniformizado, com fundamento na justiça 
social. (OLIVEIRA, 2011, p.58). 

 

De modo que a OIT, assume importante papel não apenas para estipular condições 

mínimas para a defesa do meio ambiente laboral, mas também para salvaguardar o direito 

pelo aprimoramento constante do meio ambiente do trabalho. 

Liliana Aldoli Rossit explica que a OIT define quatro modos de se afastar os 

agentes capazes de colocar em risco o sadio meio ambiente laboral. A primeira consiste na 

eliminação do risco pela origem, o que seria ideal, porém de difícil aplicabilidade. A segunda 

consiste em isolar e fracionar o setor insalubre, para mitigar os riscos, para um menor grupo 

de trabalhadores, como em uma área isolada de um hospital, para tratar de doenças infecto-

contagiosas. Já a terceira, enclausura-se o risco, como um determinado pátio com máquinas 

tão barulhentas que os protetores auriculares não afastam o agente insalubre ruído, novamente 

na perspectiva de reduzir o número de afetados. Por fim, a quarta é a neutralização do risco 

por meio do Equipamento de Proteção Individual (EPI).(ROSSIT, 2001). 

Nesse diapasão, Norma Sueli Padilha confirma pelas normas regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho no Brasil, que a utilização de EPI para neutralizar o agente insalubre 

deveria ser em último caso, e não em regra, como se vê na prática: 

 

Dessa forma, a utilização dos EPIs somente é prevista como último recurso, ou seja, 
quando não for possível a neutralização do agente agressor por outra forma. 
Entretanto, a realidade brasileira, é a inversa, uma vez que esquecendo-se da meta 
prioritária de eliminação do agente nocivo, desenvolvem-se técnicas e equipamentos 
para a convivência com tal nocividade no ambiente de trabalho. (PADILHA, p. 391, 
2010).  

 

Apesar da distorção da escala de como neutralizar os agentes nocivos, resta clara 

que a previsão legal interna dessa gradação foi inspirada na definição da OIT. Ressaltando a 

importância e a influência normativa fruto do debate internacional.  

A OIT se faz presente historicamente, pela sua força normativa, desde sua 

primeira reunião, como pondera Sebastião Geraldo de Oliveira: 

 

[...] Já na primeira reunião da OIT, no ano de 1919, foram adotadas seis convenções, 
com visível propósito de proteção à saúde e integridade física dos trabalhadores, 
tratando de limitação da jornada de trabalho, desemprego, proteção à maternidade, 
trabalho noturno das mulheres, idade mínima para admissão de crianças e o trabalho 
noturno dos menores. (OLIVEIRA, 2011, p. 58). 
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Sobre tal força normativa da OIT, por meio das convenções e regulamentações, 

Liliana Aldoli Rossit esclarece tais aspectos: 

 

A atividade normativa é instrumentalizada por convenções e recomendações. Estas 
destinam-se a sugerir normas que possam ser adotadas por qualquer das fontes 
diretas ou autônomas do Direito do Trabalho, conquanto tenham como objetivo o 
legislador de cada um dos países vinculados. Já as convenções, uma vez ratificadas, 
constituem fontes formais de direito, gerando direitos nos países onde vigora o 
monismo jurídico _ e desde que não se trate de normas que necessitem de leis 
nacionais ou de outras medidas para se tornarem aplicáveis. (ROSSIT, 2001, p. 118-
119). 

 

E as convenções da OIT assumem um importante papel no arcabouço jurídico da 

internacionalização do direito do trabalho, como pondera Alice Monteiro de Barros: 

 

No Direito Internacional do Trabalho, predominam as convenções abertas e 
abstratas, com vista a tornar uniforme a norma protetora. Nossa legislação interna 
sofreu influência significativa das Convenções da OIT, mormente no capítulo 
alusivo ao trabalho da mulher, do menor, dos descansos e do salário, dos direitos 
sindicais, como se infere dos textos das Convenções ns. 3 e 103, sobre proteção à 
maternidade, das Convenções ns. 4, 41 e 89, sobre trabalho noturno da mulher; das 
Convenções ns. 100 e 111, sobre igualdade de salário e oportunidades entre homem 
e mulher; das Convenções ns. 5,6,7 e 16, sobre menores; das Convenções ns. 11 e 
98, sobre liberdade de associação e organização sindical; ns. 14 e 106, sobre 
descanso semanal; ns. 52,91 e 101, sobre férias; ns. 26, 95 e 99, sobre métodos de 
fixação de salário mínimo e proteção ao salário, além de muitas outras. (BARROS, 
2013, p. 92). 

 

A tutela internacional propiciada pela OIT, para condições dignas de trabalho, e a 

estipulação de limites da exploração do homem pelo homem, incentiva um avanço legislativo 

dos países participantes, sobre normas de proteção ao meio ambiente laboral. De modo que 

ambientes com presença elevada de agentes nocivos à saúde do trabalhador, como no 

contexto da mineração, recebem destaque especial. 

Lado outro, cumpre registrar a dificuldade na imposição de sanções internacionais 

de órgãos como a OIT, tendo de levar em consideração a soberania de cada nação. Sendo 

preciso que os parâmetros estipulados sejam seguidos não apenas pelo legislativo na 

elaboração de novos diplomas legais, mas pelo judiciário, já que no caso do Brasil, uma vez 

ratificada, a convenção da OIT passa a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, e ainda pela 

Administração Pública, garantindo uma fiscalização de que tais preceitos sejam respeitados. 

Logo, caso uma norma internacional, devidamente ratificada pelo Brasil, preveja 

uma proibição à existência e ampliação das barragens de mineração, deverão ser tomadas 

medidas, tanto pela Administração Pública em caráter essencialmente preventivo, ou pelo 

Poder Judiciário de modo essencialmente repressivo, a fim de implementar referidas normas.   
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Após a compreensão dos traços gerais do arcabouço internacional do direito do 

trabalho, passa-se a uma análise da construção normativa brasileira, em torno do tema meio 

ambiente do trabalho. 

 

2.2 Construção normativa nacional de um olhar para o meio ambiente do trabalho 

 

A construção normativa brasileira em torno na questão ambiental foi intensificada 

com a publicação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981), que 

trouxe conceitos específicos como poluição, poluidor e meio ambiente, e ainda aspectos 

diferenciais para uma tutela ambiental, como a responsabilidade civil objetiva em matéria 

ambiental, ou seja, o poluidor responde pela reparação do dano ambiental, independentemente 

da existência de culpa. 

Entretanto com o advento da Constituição Federal de 1988, já no Estado 

Democrático de Direito, a tutela ambiental ganhou nova proporção com vários dispositivos 

como o art. 225, garantindo além de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

para presentes e futuras gerações, uma serie de obrigações de intervenções estatais, em prol 

do meio ambiente. 

De modo que a Constituição ao recepcionar a Lei no 6.938/1981, conferiu nova 

leitura de seus dispositivos, alcançando a tutela do meio ambiente do trabalho, mesmo sem 

disposição expressa a ela, como destaca Norma Sueli Padilha: 

 

As normas infraconstitucionais anteriores à Carta Magna não mencionavam 
expressamente o meio ambiente do trabalho como pertinente ao regime sistemático 
do Direito Ambiental. Entretanto com a Constituição Federal de 1988, a Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, 31/08/1981) foi recepcionada 
pela ordem constitucional vigente. Dessa forma, quando a Lei n. 6.938/1981 
conceitua o meio ambiente (art. 3º, inciso I), deve ser compreendido nessa definição 
legal também o meio ambiente do trabalho. (PADILHA, p. 382, 2010). 

 

Além desses diplomas legais, outros instrumentos tanto legais quanto oriundos do 

poder deliberativo de órgãos como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

constroem o arcabouço estrutural do meio ambiente laboral no Brasil. Sendo que em tais 

diplomas, se inferem tanto regras quanto princípios. 

E antes de destacar alguns destes princípios e regras que transmitem a estrutura 

básica do meio ambiente do trabalho no Brasil, essencial se faz diferenciar regras de 

princípios. Para tanto Ronald Dworkin ensina que a distinção ente regras e princípios residem 
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na diferente forma de aplicação dos mesmos, ao explicar sobre as características das regras, o 

autor aponta que: 

 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois 
conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação 
jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da 
orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. 
Dados os fatos que uma regra estipula, então a regra é válida, e neste caso a resposta 
que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para 
a decisão. (DWORKIN, 2002, p.39). 

 

Já ao tratar dos princípios, Dworkin (2002, p. 42), destaca que eles sim, 

contribuem para a decisão, e exigem mais do julgador, e do aplicador de um modo geral, 

como uma autoridade pública: “Tudo o que podemos dizer, ao afirmarmos que um princípio 

particular é um princípio do nosso direito, é que ele, se for relevante, deve ser levado em 

conta pelas autoridades públicas, como [se fosse] uma razão que inclina numa ou noutra 

direção”. 

Por vezes, se torna difícil distinguir se determinada norma é uma regra ou um 

princípio, pela complexidade dos princípios, como aponta Dworkin (2002), ao analisar o caso 

da primeira emenda da constituição norte americana: 

 

[...] A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos contém uma disposição 
determinando que o Congresso não pode cercear a liberdade de expressão. Será esta 
uma regra, de modo que se alguma lei específica cercear a liberdade da palavra, se 
poderá concluir que se trata de uma lei inconstitucional? Os que afirmam que a 
primeira emenda é “um absoluto” dizem que ela deve ser vista dessa maneira, isto é, 
como uma regra. Ou ela meramente enuncia um princípio, de modo que, se um 
cerceamento da liberdade de expressão for descoberto, ele será inconstitucional a 
menos que seu contexto revele a existência de uma outra política ou princípio que, 
nas circunstâncias, tenha força suficiente para permitir esse cerceamento? [...]. 
(DWORKIN, 2002, p. 44). 

  

Assim, o princípio se mostra com um grau de complexidade mais elevado, não 

podendo escolher um em detrimento de outro por uma questão de hierarquia. Como explica 

Beatriz Souza Costa, Ronald Dworkin trabalha uma concepção de coexistência harmônica dos 

princípios: “Dworkin não entende os princípios como dimensão de ‘peso’, mas como um 

critério de prevalência do bom senso. Portanto, não existe colisão de princípios, como 

preceituado por Robert Alexy, mas sim uma concorrência que deve ser dosada”. (COSTA, 

2016, p. 34). 

E diante da maleabilidade dos princípios, Aragão (2013) aponta o princípio da 

proporcionalidade como um caminho para a mescla adequada dos princípios, nesta mesma 
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concepção de coexistência harmônica, ressaltando que a maleabilidade dos princípios deve ser 

entendida como uma qualidade, pois permite ao aplicador do direito analisar caso a caso em 

busca da Justiça. 

Dworkin (2002) trabalha justamente com este objetivo de que os princípios devem 

ser analisados caso a caso, em busca de uma reconstrução cíclica e positiva do direito, como 

explica Verônica França e Bruna Vilela: 

 

O ativismo público do citado autor era coerente com a visão de que o direito não se 
reduz a um conjunto de normas codificadas ou a decisões de juízes, mas é um 
conjunto de práticas sociais constitutivas de uma comunidade de princípios. Para 
Dworkin, se o direito desempenha função social, em geral, de fundamento da 
obediência política, e o que fundamenta a obediência não deve ser a reverência cega 
à autoridade, mas a avaliação de que só deve obedecer a uma estrutura de decisões 
fundada sobre princípios, o direito deve ser continuamente reconstruído, em cada 
decisão, em cada caso, para que se torne cada vez mais igualitário. (FRANÇA; 
VILELA, 2014, p. 125). 

 

Assim, para esta dissertação adota-se a concepção de princípios baseada na teoria 

interpretativa de Dworkin (2002), de que os princípios se apresentam como uma diretriz de 

aplicação do direito, a fim de que se permita o alcance da Justiça.  

Tomando por exemplo o problema central do trabalho, sobre como minimizar os 

riscos do meio ambiente laboral da mineração, diante da existência das barragens de rejeito, 

partindo como marco teórico da teoria de Ronald Dworkin, infere-se que a existência das 

barragens só pode ser aceita, se possível uma convivência harmônica com a normativa de se 

reduzir constantemente, os riscos do meio ambiente do trabalho. E ainda que caso existam 

formas mais seguras de se manter as barragens, se mostrando mais harmônicas com os 

princípios protetivos, as mesmas devem ser aplicadas, em lugar das menos seguras, que 

refletem um desequilíbrio da harmonia principiológica defendida pelo autor. 

Posto que caso contrário, não seria possível a reconstrução cíclica evolutiva do 

Direito, por meio da aplicação de princípios, como defende Ronald Dworkin. (DWORKIN, 

2002).   

Dessa feita, serão apresentados alguns princípios do meio ambiente do trabalho, 

capazes de transmitir um organograma estrutural do direito do meio ambiente do trabalho no 

Brasil, sem a pretensão de apresentar um rol taxativo, ou de apresentar os mais importantes, já 

que partindo da concepção de Robert Dworkin, não há que se falar em hierarquia entre 

princípios. 
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2.2.1 Princípios do meio ambiente do trabalho 

 

Primeiramente cumpre esclarecer que não existe um rol taxativo de quantos 

princípios são aplicáveis ao direito ambiental como um todo, muito menos ao aspecto do meio 

ambiente do trabalho. 

Neste sentido existe enorme divergência doutrinária sobre o número dos 

princípios, como apontam Beatriz, Émilien e Márcio: 

 
Ao ler este capítulo o leitor constata a divergência dos autores, tanto ao nomear 
quanto ao quantificar os princípios fundamentais do direito ambiental. Não há 
dúvidas que a Constituição Federal de 1988 estabelece vários princípios que elevou 
esse direito a garantir sua autonomia como disciplina. No entanto, dispôs também a 
competência para legislar de todos os entes federados em matéria ambiental, o que 
trouxe também conflitos de toda a sorte. (COSTA; REIS; OLIVEIRA, 2016, p. 159).   

 

Da mesma forma que inexiste uma distinção clara entre princípios gerais do 

direito e princípios específicos do direito ambiental, de modo que alguns autores adotam um 

princípio geral do direito, como central, do qual derivam os demais, como é o caso do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, para os três autores: 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu paradigmas de proteção ambiental que 
ainda devem ser implementados de forma eficiente. Os princípios ambientais estão 
conectados com o princípio da dignidade da pessoa humana. Sim, um princípio e 
não uma regra, no qual são todos iguais. A dignidade está presente em cada pessoa 
humana, ela é real. O respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
deságua na dignidade, pois interfere na saúde física de ‘todos’ aqueles referidos no 
art. 225 da Constituição Federal da República. (COSTA; REIS; OLIVEIRA, 2016, 
p. 159). 

 

Assim, a fim de apenas traçar alguns princípios capazes de delinear as diretrizes 

de uma aplicação coerente do direito ambiental sobre o meio ambiente do trabalho, serão 

abordados os seguintes princípios: Desenvolvimento Sustentável; Prevenção; Precaução; 

Poluidor Pagador; Vedação ao Retrocesso Socioambiental; Obrigatoriedade da Atuação 

Estatal; Valor Social do Trabalho, sendo que posteriormente, em capítulo destinado ao poder 

de polícia administrativo, será trabalhado o princípio do aprimoramento do meio ambiente 

laboral, que advêm da Convenção n. 155 da OIT. 

O princípio do desenvolvimento sustentável está amparado de forma 

Constitucional, quando no art. 170, a Constituição de 1988, determina que a ordem 

econômica, observará os Princípios da Propriedade Privada e da Livre Concorrência e ainda 
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garante o direito à Livre Iniciativa, e no mesmo artigo prevê que deverá observar a defesa do 

Meio Ambiente. 

Logo, a forma de se promover a ordem econômica, preservando a propriedade 

privada, a livre iniciativa, a livre concorrência, e ao mesmo tempo garantir a defesa do meio 

ambiente, é por meio do desenvolvimento sustentável. 

Assim, o empregador não pode explorar o trabalhador pela obtenção de lucro, sem 

respeitar às condições salubres do meio ambiente do trabalho, sob pena de violar o 

desenvolvimento sustentável. 

Romeu Thomé aponta sobre o reconhecimento do Princípio do Desenvolvimento 

Sustentável, frente a redação do art. 170 da Constituição Federal: 

 
Relevante realçar, desde logo, a defesa do meio ambiente (inciso VI do artigo 170 da 
Constituição de 1988) como princípio da ordem econômica, clara indicação 
constitucional da necessidade de harmonização entre atividade econômica e 
preservação ambiental. (THOMÉ, 2014, p. 149).  

 

Por tanto o Princípio do desenvolvimento sustentável, não exclui a possibilidade 

de exploração econômica, a não ser se a mesma não conseguir ser sustentável, ou seja, 

colaborar para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O princípio da prevenção em uma primeira análise se confunde com o princípio 

da precaução, contudo apesar de uma linha tênue os separar, eles são diferentes, sendo que 

ambos visam manter o meio ambiente preservado, por isto têm amparo Constitucional do art. 

225. 

O Princípio da Precaução aplica-se quando não existe uma certeza científica do 

dano, mas apenas um razoável, indício de possibilidade de dano, devidamente fundamentado 

(BECHARA, 2009). Já o Princípio da Prevenção, aplica-se quando se tem certeza científica 

do dano. (COELHO, 2014). 

Com o avanço da tecnologia e da ciência, é comum a descoberta de graves riscos 

e danos ambientais, em atividades que se desconheciam este dano. Sendo importante destacar 

que o fato de uma determinada atividade, ser autorizada, em dada época, por não apresentar 

indício razoável ou provável de dano, não impede que se aplique o Princípio da Prevenção, a 

partir do momento em que se tem certeza científica do dano. 

Do mesmo modo que se pelo estado da ciência de determinada época, constata-se 

que uma barragem é a forma ambientalmente correta para destinação final das sobras da 

mineração, e depois de algumas décadas, por avanços científicos e tecnológicos, constata-se a 
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existência de outras formas mais seguras, e que a barragem na verdade representa um risco, é 

possível rever a licença concedida, com base no Princípio da Prevenção.   

Salientando que se houver um indício razoável ou ainda uma certeza científica do 

dano ambiental de determinada atividade, isto não significa dizer que impreterivelmente ela 

será uma atividade proibida. Esse fato ocorre porque toda atividade gera um impacto, e 

algumas chegam a causar dano ambiental, como efeito inevitável, e nestes casos, a 

administração Pública irá analisar se são danos toleráveis, mediante procedimentos de 

preservação ou compensação, ou se são danos intoleráveis. (BECHARA, 2009). 

Contudo mesmo diante da mera possibilidade de dano no meio ambiente de 

trabalho, pautada em indício razoável desta possibilidade, é possível, com base na precaução, 

paralisar obra ou atividade, no intuito de garantir dignidade e segurança para o trabalhador. 

 Enquanto que o Princípio do Poluidor Pagador apresenta três aspectos: quem 

paga pelo dano ambiental, em quais esferas se dá a responsabilidade ambiental, e de forma 

deve ser feita a reparação do dano ambiental. (MACHADO, 2015). 

Sobre o conceito de poluidor, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, prevê 

no art. 3º, conceito amplo para o mesmo, sendo o poluidor tanto a pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, que ainda direta ou indiretamente, cause dano ambiental. 

(MACHADO, 2015). 

Assim, o empregador que não fornece condições adequadas para um meio 

ambiente do trabalho sadio de seus funcionários, se enquadra perfeitamente, no conceito de 

poluidor, sendo, portanto o pagador, que arcará com a reparação dos danos causados. 

Quanto às esferas da responsabilidade ambiental, o próprio art. 225 da 

Constituição dispõe que ela é tríplice, ou seja, ocorre tanto na esfera cível, para reparação do 

dano material e extrapatrimonial, quanto na administrativa, para impor multas, indenizações e 

obrigações de fazer em prol do interesse público, e ainda penal, para punir aqueles que 

cometerem no mesmo ato de degradação ambiental, um crime ambiental. (MACHADO, 

2015). 

Importante salientar que as três esferas são independentes, tendo requisitos 

próprios, como a responsabilidade civil, que é objetiva, ou seja, independe de culpa, enquanto 

que a responsabilidade penal é subjetiva, ou seja, depende de prova da culpa do acusado. 

As peculiaridades de cada esfera são pormenorizadas no próximo capítulo da 

dissertação, que aborda os desdobramentos judiciais de uma violação ao meio ambiente do 

trabalho.  
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A respeito do princípio de vedação ao retrocesso socioambiental, cumpre destacar 

que o mesmo é de suma importância para discussões envolvendo reflexos de tratados 

internacionais ratificados, e novas legislações específicas, como convenções da OIT sobre o 

meio ambiente laboral. Segundo tal princípio se a norma nova, mesmo proveniente de um 

tratado internacional, vier a reduzir o nível de proteção socioambiental antes estabelecida, a 

nova norma deve ser anulada em prol do meio ambiente. 

Romeu Thomé explica a importância deste princípio, a partir do princípio da 

precaução: 

 

A cláusula da vedação de retrocesso socioambiental afigura-se, portanto, na 
modernidade reflexiva, como ferramenta indispensável para obstar a vigência de 
normas e atos estatais elaborados açodadamente, a partir de dados científicos 
inexatos ou controversos, capazes de influenciar negativamente o equilíbrio 
ecológico. Sob a luz do princípio da precaução, necessário que haja um período de 
tempo suficiente para o amadurecimento do conhecimento científico, o que pode 
ocorre tanto por meio de debates envolvendo a comunidade científica especialista, 
quanto por intermédio da participação popular. (THOMÉ, 2014, p. 204). 

 

Conforme cita o autor, essa anulação não se opera de forma automática, momento 

em que a importância do judiciário, para aplicar e concretizar o Princípio da Vedação ao 

Retrocesso Socioambiental se faz necessário: 

 

Caso o legislador e o administrador público desrespeitem o direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado a partir de atos e iniciativas que 
promovam ou que sejam passíveis de promover o recuo nos níveis de proteção 
ambiental já sedimentados, caberá ao Poder Judiciário o relevante papel de controle 
desses atos aplicando, para tanto, o princípio da proibição de retrocesso 
socioambiental, indispensável para a efetiva transição para uma nova modernidade. 
(THOMÉ, 2014, p. 204). 

 

De modo que a vedação ao retrocesso em si, encontra amparo no próprio texto 

Constitucional, por uma questão segurança social e jurídica, como destaca Christiane Costa 

Assis: 

 

Apesar das diversas discussões sobre a composição do núcleo essencial e do mínimo 
de existência digna, ao presente trabalho basta a compreensão de que a Constituição 
institucionalizou justiça geral conquistada, não se admitindo – ainda que de forma 
não absoluta – o retrocesso, desde que se mantenham as aberturas constitucionais 
que possibilitam novas evoluções e proporcionam o desenvolvimento do Direito 
Constitucional. Dessa forma, a proibição do retrocesso mantém os graus de 
segurança social e jurídica já alcançados sem, entretanto, engessar a Constituição. 
(ASSIS, 2016, p. 82). 
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Já o princípio da obrigatoriedade da atuação Estatal, deriva das obrigações da 

Administração Pública em relação ao meio ambiente, lastreado pelo art. 225 da Constituição 

Federal, quando prevê um rol amplo, no seu § 1º, sobre várias obrigações da Administração 

Pública em relação ao meio ambiente, como por exemplo, preservar a biodiversidade; exigir 

estudo prévio de impacto ambiental, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação ambiental; controlar a produção e o emprego de 

técnicas em substâncias que comportem risco para a vida e ao meio ambiente, dentre outras. 

(BRASIL, 1988) 

De modo que o Poder Público assume importante papel da proteção ambiental, 

como destaca Paulo Affonso Leme Machado: 

 

Os Estados têm o papel de guardiões da vida, da liberdade, da saúde e do meio 
ambiente. Garantir a liberdade responsável: liberdade para empreender, liberdade 
para descobrir e aperfeiçoar tecnologias, liberdade para produzir e comercializar, 
sem arbitrariedades ou omissões dos Estados, liberdade que mantém a saúde dos 
seres humanos e a sanidade do meio ambiente. A liberdade que engrandece a 
humanidade e o meio ambiente exige um Estado de Direito, em que existam normas, 
estruturas, laboratórios, pesquisas e funcionários, independentes e capazes. 
(MACHADO, 2015, p. 138). 

 

Além disto, existem outros artigos do texto constitucional, como o art. 23 que 

prevê ser competência administrativa comum, a todos os entes (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios), a obrigação de proteger o meio ambiente. Sendo que a Lei 

Complementar 140/2011, vem apresentar padrões para possibilitar a cooperação dos entes, 

para o cumprimento de obrigação tão vital, para a humanidade. Como aponta Paulo Affonso 

Leme Machado: 

 

A lei Complementar elenca, no art. 3º, em quatro incisos, como finalidades básicas 
do exercício da competência comum: proteger, defender e conservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, 
democrática e eficiente; garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico 
com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a 
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais; 
harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar conflitos de atribuições e 
garantir uma atuação administrativa eficiente; garantir a uniformidade da política 
ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades regionais e locais. 
(MACHADO, 2012, p. 67). 

 

Enquanto que o princípio do valor social do trabalho é importante herança do 

direito do trabalho clássico, sendo um instrumento para a mudança do quadro de desigualdade 

social, que se majora, dia após dia. E sua concretização representa a melhoria do meio 

ambiente laboral, como explica Adriano Jannuzzi Moreira: 
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Paralelamente a Constituição prevê o princípio do valor social do trabalho como 
sendo um dos fundamentos da República brasileira. Por meio da sua concretização, 
ao lado da melhoria das condições sociais do trabalhador, é possível conferir ao 
obreiro meios para ele viver melhor, possibilitando, em última análise, a diminuição 
das desigualdades sociais e da pobreza. (MOREIRA, 2016, p. 19). 

 

O Princípio do aprimoramento do meio ambiente do trabalho será apresentado em 

capítulo posterior, no âmbito do aprofundamento sobre a tutela administrativa diferenciada 

para a temática meio ambiente do trabalho. 

Uma vez compreendido a estrutura principiológica do meio ambiente do trabalho, 

a seguir é apresentado o arcabouço de regras e normas regulamentadoras, a cerca do meio 

ambiente laboral, no Brasil. 
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2.2.2 Leis e Normas Regulamentadoras do meio ambiente do trabalho 

 

Como marco dos direitos trabalhistas, a Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT se destaca, com mecanismos de direito material e processual, na defesa do trabalhador, 

reconhecido como parte hipossuficiente na relação empregatícia. 

Adriano Jannuzzi Moreira destaca a finalidade preventiva da responsabilidade do 

empregador, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, pela qualidade do meio ambiente 

do trabalho: 

 

Nesse contexto, fica claro que é dever do empregador cumprir e fazer cumprir as 
normas de segurança e de medicina do trabalho - art. 157 da CLT – a fim de 
resguardar a vida, a saúde e a integridade do trabalhador, priorizando a prevenção 
em relação à simples compensação pecuniária pelo dano. (MOREIRA, 2016, p. 40). 

 

A Constituição Federal de 1988, também apresenta vários dispositivos que 

endossam a luta pelo meio ambiente de trabalho sadio, como por exemplo, o rol dos direitos 

sociais contidos no art. 7º, como no inciso XXII ao dispor ser direito dos trabalhadores, a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, 

além de garantir de forma específica a tutela do meio ambiente laboral, no art. 200, inciso 

VIII da Constituição. 

A previsão Constitucional, do art. 1º, sobre a dignidade da pessoa humana, e do 

art. 170, sobre o desenvolvimento sustentável, são destacadas por Moreira (2016) a luz da já 

citada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, especialmente pela previsão 

quanto a responsabilidade civil objetiva: 

 

Essa lei foi precursora do tema ao instituir a responsabilidade civil objetiva para os 
danos ao meio ambiente e para os terceiros afetados. Para isso, a empresa seguiu 
esta lógica: se para o dano ao meio ambiente a responsabilidade é objetiva, não teria 
sentido perquirir a culpa em relação às consequências para as pessoas prejudicadas 
por esse dano por estar a proteção à vida e à dignidade humana de acordo com os 
princípios constitucionais contidos nos artigos 1º e 170 da Constituição Federal. 
(MOREIRA, 2016, p. 42). 

 

As Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

assumem papel especial, ao viabilizarem o exercício do poder de polícia, para a fiscalização 

da salubridade no meio ambiente do trabalho, dando parâmetros técnicos precisos, para 

configurar o agente insalubre, como ruído, frio, calor, etc.  

Para tanto a chancela normativa para tais normas regulamentadoras encontra 

guarida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como no art. 192, ao disciplinar que o 
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MTE estabelecerá os limites de tolerância para o contato com cada agente insalubre, e ainda 

classificá-las nos graus mínimos, médios e máximos, representando direito ao adicional de 

10%, 20% e 40%, respectivamente. No caso da insalubridade a relação está contida na NR nº 

15. 

Uma vez compreendido o arcabouço normativo estrutural do meio ambiente do 

trabalho no Brasil, passa-se a análise da divisão didática do meio ambiente, para esclarecer o 

papel do meio ambiente do trabalho, no âmbito de uma tutela diferenciada pela causa 

ambiental. 

 

2.3 Divisão Didática do meio ambiente 

 

Quando se fala em meio ambiente do trabalho, seriam aplicados os dispositivos 

legais em matéria ambiental, ou apenas os referentes ao direito do trabalho clássico? Para 

responder esta pergunta, é imprescindível esclarecer sobre a divisão didática do meio 

ambiente, que chegou até a expressão ‘meio ambiente do trabalho’. 

Talden Farias aponta que a maior parte da doutrina promove a divisão didática do 

meio ambiente em quatro aspectos: meio ambiente natural, meio ambiente cultural, e meio 

ambiente do trabalho: 

 

Com relação ao conceito jurídico de meio ambiente, são quatro as divisões feitas 
pela maior parte da doutrina nacional e estrangeira de Direito Ambiental: meio 
ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente 
do trabalho. É claro que essa classificação atende a uma necessidade meramente 
metodológica, ao facilitar a identificação da atividade agressora e do bem ambiental 
diretamente degradado, porque o meio ambiente por essência é unitário. (FARIAS, 
2009, p. 6-7), 

 

Lado outro, José Antônio da Silva, defende que o meio ambiente só é dividido em 

três aspectos, quais sejam: natural, cultural e artificial, residindo o conceito de meio ambiente 

do trabalho, como um aspecto do meio ambiente artificial, contudo o autor não considera ser 

o meio ambiente do trabalho, um campo que desmerece específica atenção: 

 

Merece referência em separado o meio ambiente do trabalho, como o local em que 
se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de vida está, por isso, 
em íntima dependência da qualidade daquele ambiente. É um meio ambiente que se 
insere no artificial, mas digno de tratamento especial, tanto que a Constituição o 
menciona explicitamente no art. 200, VIII, ao estabelecer que uma das atribuições 
do Sistema Único de Saúde consiste em colaborar na proteção do ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. O meio ambiente do trabalho é protegido por uma série 
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de normas constitucionais e legais destinadas a garantir-lhe condições de salubridade 
e de segurança. (SILVA, 2013, p. 24-25). 

 

Destacando que o meio ambiente em si, é indivisível e embarca todos os aspectos 

das divisões meramente didáticas propostas, como esclarece Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

Primeiramente, cumpre frisar que é unitário o conceito de meio ambiente, porquanto 
todo este é regido por inúmeros princípios, diretrizes e objetivos que compõem a 
Política Nacional do Meio Ambiente. Não se busca estabelecer divisões estanques, 
isolante, até mesmo porque isso seria um empecilho à aplicação da efetiva tutela. 
(FIORILLO, 2004, p. 22-23). 

 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo, ainda pondera que o motivo de se fazer a divisão 

didática do meio ambiente é justamente para possibilitar um estudo específico de 

características do complexo conceito de meio ambiente, mas não de excluir um deles, ou dar 

prevalência a outro: 

 

A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõe busca facilitar a 
identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido. Não se 
pode perder de vista que o direito ambiental tem como objeto maior tutelar a vida 
saudável, de modo que a classificação apenas identifica o aspecto do meio ambiente 
em que valores maiores foram aviltados. E com isso encontramos pelo menos quatro 
significativos aspectos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. 
(FIORILLO, 2004, p. 22).  

 

Compreendendo este sentido unitário e complexo do meio ambiente, Beatriz 

Souza Costa, delineia um conceito amplo e abrangente para meio ambiente como sendo: 

 

Após muita leitura e análise sobre o conceito de meio ambiente, este é o conceito 
para este trabalho: Meio ambiente é o conjunto de elementos naturais e artificiais 
partilhados com seres humanos e não humanos, necessários ao desenvolvimento e 
sobrevivência dessas espécies de forma harmônica e solidária. (COSTA, 2016, p. 
73). 

 

Dessa forma, considerando que meio ambiente é um só, todo arcabouço 

normativo protetivo e específico para a matéria ambiental, pode e deve ser aplicado ao meio 

ambiente do trabalho. 

Em um primeiro plano, é comum a confusão ao associar meio ambiente apenas ao 

conceito do meio ambiente natural, argumentando que caso se considere outros aspectos 

como o meio ambiente cultural e do trabalho, perderia o foco da proteção ambiental. 

Contudo trata-se de uma confusão conceitual, pois como já demonstrado o meio 

ambiente natural é apenas um dos aspectos do meio ambiente. E para tornar este importante 
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assunto verdadeiramente esclarecido, será explicado cada um dos quatro aspectos, da divisão 

didática clássica do meio ambiente. 

 

2.3.1 Meio ambiente natural 

 

Por meio ambiente natural, compreende-se o que os leigos definem como meio 

ambiente, sendo apenas seu aspecto natural, sem interferência do homem, ou seja, a natureza 

propriamente dita, como explica Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

O meio ambiente natural ou físico é constituído pela atmosfera, pelos elementos da 
biosfera, pelas águas (inclusive pelo mar territorial), pelo solo, pelo subsolo 
(inclusive recursos minerais), pela fauna e flora. Concentra o fenômeno da 
homeostase, consistente no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o meio que 
vivem. (FIORILLO, 2004, p. 22). 

 

Assim, limitar a tutela do meio ambiente, ao seu aspecto natural, comprometeria o 

equilíbrio ecológico transgeracional contido expressamente no caput do art. 225 da 

Constituição Federal, pois ao excluir de tutela especial aspectos como o meio ambiente 

cultural e do trabalho, estaria prestigiando um favorecimento de lesões a tais bens jurídicos, e 

como o ecossistema é interligado, haveria o comprometimento do equilíbrio ecológico. 

Ramos Júnior (2014), ressalta que a tutela ambiental além de complexa e 

multidisciplinar, tem de pensar no futuro, já que o art. 225 garante o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, não apenas para as presentes gerações, mas também as futuras 

gerações. De modo que o desprestigio de um aspecto do meio ambiente, comprometeria a 

árdua tarefa de construir uma tutela transgeracional. 

Para ilustrar de forma clara que restringir a proteção ambiental ao meio ambiente 

natural, passa-se ao conceito de meio ambiente artificial, que ganha cada vez mais 

notoriedade. 

 

2.3.2 Meio ambiente artificial 

 

Justamente no intuito de compreender os diversos aspectos do meio ambiente, a 

fim de estabelecer um possível caminho para o desejado equilíbrio ecológico, se faz 

fundamental a análise do meio ambiente artificial, assim definido por Talden Farias: 
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O meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo ser humano, sendo 
constituído pelos edifícios urbanos, que são os espaços públicos fechados, e pelos 
equipamentos comunitários, que são os espaços públicos abertos, como as ruas, as 
praças e as áreas verdes. Embora esteja ligado diretamente ao conceito de cidade, o 
conceito de meio ambiente artificial abarca também a zona rural, referindo-se 
simplesmente ao espaços habitáveis pelos seres humanos, visto que nele os espaços 
naturais cedem lugar ou se integram às edificações urbanas artificiais. (FARIAS, 
2009, p. 7). 

 

Por conseguinte nos grandes centros urbanos, uma área considerada plenamente 

como meio ambiente natural, fica cada vez mais rara, a medida que o progresso e o 

crescimento populacional, tornam o meio ambiente artificial mesclado ao natural, muitas 

vezes de modo indissociável. (JONAS, 2006). 

E não se preocupar com a salubridade e os demais aspectos ambientais, dos 

ambientes modificados pelo homem, seria inconstitucional, a luz do caput do art. 225, que 

sintetiza o núcleo duro da proteção ambiental no direito brasileiro. Ainda analisando o espaço 

transformado pelo homem, ou resignificado por ele, cabe destacar o meio ambiente cultural. 

 

2.3.3 Meio ambiente cultural 

 

Cultura é a memória de um povo conservada por tradições e ações, e 

desprestigiar, por exemplo, o direito de contemplação a uma serra que muitas vezes compõe a 

cultura regional, é um aspecto que merece tratamento diferenciado. Para ilustrar o conceito de 

meio ambiente cultural, recorre-se ao José Afonso da Silva: 

 

II- meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 
arqueológico, paisagístico, turístico, que embora artificial, em regra, como obra do 
Homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo sentido de valor especial 
que adquiriu ou de que se impregnou. (SILVA, 2013, p. 21). 

 

Como exemplo, José Adércio Leite Sampaio e Thiago Loures Machado Moura 

Monteiro, apontam que a tutela diferenciada do meio ambiente cultural, confere, por exemplo, 

impedimento para a atividade mineraria em uma serra tombada, conferindo neste momento, o 

aspecto cultural do meio ambiente, como alvo de uma tutela diferenciada: “As peculiaridades 

da proteção cultural, como aspecto consorciado à proteção ambiental, induzem uma 

interpretação mais generosa pro cultura como pro natura, nos casos de conflitos com outros 

interesses constitucionais, sobretudo de índole econômica e patrimonial.” (SAMPAIO; 

MONTEIRO, 2016, p. 209). 
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Os referidos autores ainda prevêem a necessidade de uma coexistência harmônica 

das atividades minerarias em prol no equilíbrio ecológico, por ser evidente que em se tratando 

de meio ambiente cultural, se aplicam disposições como do art. 225 da Constituição Federal, 

quanto ao dever de reparação integral do dano ambiental: “Ante tal tutela diferenciada, 

mostra-se inviável a coexistência harmônica das atividades minerarias, em um bem tombado, 

haja vista a impossibilidade de compensação, e o dever de reparação integral, que se aplica ao 

patrimônio cultural brasileiro”. (SAMPAIO; MONTEIRO, 2016, p. 209). 

Em seguir, será abordado o meio ambiente do trabalho, que é o objeto central da 

dissertação. 

 

2.3.4 Meio ambiente do trabalho 

 

Em virtude de ser o meio ambiente do trabalho, objeto da presente pesquisa, seu 

conceito será mais aprofundado, mas sem a pretensão de apontar o mesmo como o aspecto 

mais importante do meio ambiente, que como já dito é um conceito unitário. Celso Antônio 

Pacheco Fiorillo assim define o meio ambiente do trabalho: 

 

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas desempenham suas 
atividades laborais relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo 
equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que 
comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da 
condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, 
celetistas, servidores públicos, autônomos etc.). (FIORILLO, 2004, p. 24). 

 

E o conceito ainda é exposto de forma mais complexa por José Afonso da Silva: 

 

A questão é mais complexa do ponto de vista da proteção ambiental, porque o 
ambiente do trabalho é um complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa e 
de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e de direitos invioláveis da 
saúde e da integridade física dos trabalhadores que o frequentam. (SILVA, 2013, p. 
24). 

 

Tendo em vista os conceitos supracitados, entende-se que a lesão ao meio 

ambiente do trabalho atinge a um número indeterminado de pessoas, sendo que a origem do 

dano pode ser tanto por fonte interna da própria empresa, quanto de fontes externas, como 

estabelecimentos vizinhos. (SILVA, 2013). 

Diante de tal complexidade, Farias (2009), aponta três dimensões para o meio 

ambiente do trabalho: o meio ambiente de trabalho stricto sensu, o meio ambiente de trabalho 

lato sensu e o meio ambiente de trabalho de terceiros. 
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Quanto ao meio ambiente de trabalho stricto sensu, o autor define: “O meio 

ambiente de trabalho stricto sensu é o lugar onde restrita e tradicionalmente se exerce uma 

profissão, a exemplo de uma repartição pública, de um estabelecimento comercial ou de um 

setor de produção de uma indústria”. (FARIAS, 2009, p.11). 

Já o meio ambiente de trabalho lato sensu para o referido autor é:  

 

O meio ambiente de trabalho lato sensu é o local onde se exerce a profissão, local 
esse considerado da forma mais abrangente possível, como o pátio de uma fábrica, o 
quintal de uma loja ou o estacionamento de um órgão público com relação a um 
funcionário que não trabalhe exatamente nessas localidades. (FARIAS, 2009, p. 12). 

 

Complementa o autor, demonstrando a abrangência dessa dimensão, englobando 

até a modalidade do teletrabalho ou home office: 

 

Esse conceito engloba também o lugar onde estiver sendo desempenhada a atividade 
profissional no caso de um vendedor ou de um trabalhador ambulante, seja em uma 
praça pública ou em um automóvel, ou ainda a moradia, em se tratando do 
profissional que trabalha em casa. (FARIAS, 2009, p.12). 

 

Por fim, Farias (2009), assim define a dimensão do meio ambiente de trabalho de 

terceiros: 

 

Finalmente, o meio ambiente de trabalho de terceiros é a consideração da 
possibilidade de um determinado ambiente de trabalho influenciar ou modificar as 
condições de um ambiente de trabalho alheio por conta de suas externalidade. Um 
exemplo disso é o caso de uma fábrica que, ao contaminar um rio, prejudica talvez 
até de forma definitiva o meio ambiente do trabalho de agricultores, pecuaristas e 
pescadores da região. (FARIAS, 2009, p. 12). 

 

Sobre a abrangência do alcance desta terceira dimensão, cumpre destacar que o 

poluidor para o direito ambiental, por força da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei 6.938/1981), é tanto o direto quanto o indireto, sendo público ou privado, pessoa física 

ou jurídica, que pratique atividade causadora de degradação ambiental, incluindo quem afete 

as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.1  

Ainda sobre os aspectos e as dimensões do meio ambiente do trabalho, elas se 

transportam a um dos objetivos específicos da pesquisa, de compreender os riscos gerados 

pelas barragens de mineração ao meio ambiente do trabalho. Sobre a dimensão stricto sensu 

seria o risco em relação aos funcionários que trabalham diretamente na barragem, como 
                                                           
1  No caso em que o Santander foi multado pelo IBAMA, no valor de R$ 47,5 milhões por financiar o plantio de 

grãos em áreas de proteção ambiental na Amazônia, é um exemplo de poluidor indireto. Pois não era a 
empresa que plantava, ou seja, mas ela apenas financiava os poluidores diretos. (ESTADÃO, 2016). 
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manutenção da estabilidade da mesma, que seriam facilmente atingidos em um contexto de 

ruptura da barragem, e ainda que sofram os efeitos climáticos causados pela mudança do 

relevo natural, para implantação da barragem. Já a dimensão lato sensu seria o risco para 

funcionários que trabalham na mineradora como um todo, mesmo sem o contato direto na 

área da barragem. Por derradeiro na dimensão de terceiros, seria o meio ambiente laboral 

alheio, por exemplo, do comércio próximo da mineradora, e que também assume riscos 

mesmo sem participação deliberativa, pelo simples fato de existir uma barragem de rejeitos 

nas proximidades.  

Celso Antônio Pacheco Fiorillo ainda distingue a proteção ao meio ambiente do 

trabalho, da proteção do direito do trabalho clássico ao dizer: 

 

Importante verificar que a proteção do direito do trabalho é distinta da assegurada ao 
meio ambiente do trabalho, porquanto esta última busca salvaguardar a saúde e a 
segurança do trabalhador no ambiente onde desenvolve suas atividades. O direito do 
trabalho, por sua vez, é o conjunto de normas jurídicas que disciplina as relações 
jurídicas entre empregado e empregador. (FIORILLO, 2004, p. 25). 

 

Quanto ao panorama normativo do meio ambiente do trabalho, José Afonso da 

Silva dispõe: 

 

A Constituição inclui entre os direitos dos trabalhadores a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, 
XXII), normas que integram o conteúdo da legislação trabalhista. Várias convenções 
internacionais cuidaram do assunto, sendo de destacar a de n.155, de 1981[...]. 
(SILVA, 2013, p.24). 

 

Como se evidencia no trecho acima, o papel das convenções internacionais da 

OIT assume importante relevo no contexto do meio ambiente laboral, motivo pelo qual, ainda 

na dissertação, será analisado profundamente o Princípio do Aprimoramento do Meio 

Ambiente do Trabalho, que advêm da Convenção n. 155 da OIT. 

Compreendido o conceito unitário de meio ambiente, e o aspecto conceitual do 

meio ambiente do trabalho, se faz essencial, analisar se quando se fala em meio ambiente do 

trabalho, este se apresenta como um direito fundamental e ainda como um direito humano, 

fator que influência de forma decisiva sobre análise constitucional de uma norma menos 

protetiva, e ainda sobre a validade hierárquica de tratados e convenções internacionais, sobre 

meio ambiente, e meio ambiente do trabalho.  
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2.4 Meio Ambiente como direito humano fundamental 

 

A respeito do direito ao meio ambiente ser um direito humano, Talden Farias, 

esclarece sua vital importância, justamente para a manutenção da vida em todas suas formas, 

incluindo a humana: 

 

A proteção jurídica ao meio ambiente é uma forma imprescindível de resguardar a 
vida e a qualidade de vida humana, devendo assim o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado ser considerado um direito humano fundamental. Com 
efeito, sem um ecossistema equilibrado, nenhum direito humano fundamental pode 
existir, até porque a própria continuidade da vida planetária depende disso. 
(FARIAS, 2009, p. 71). 

 

Farias (2009) ainda destaca que em nível internacional, desde a 1ª Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972 na cidade de Estocolmo, que resultou na 

Declaração Universal do Meio Ambiente, já se garantiu o direito ao meio ambiente, como um 

direito humano fundamental. 

Nessa esteira, partindo de uma abordagem histórica, passando pela conferência de 

Estocolmo em 1972, bem como sobre a Rio 92 no Rio de Janeiro em 1992, a Rio + 10 em 

Johanesburgo no ano de 2002, a Rio + 20 no Rio de Janeiro em 2012. Também pelas 

conferências mundiais climáticas, bem como uma análise comparativa das Constituições do 

Brasil, Portugal e Espanha, Beatriz Souza Costa, indica que realmente o direito ao meio 

ambiente apresenta-se como um direito humano fundamental, merecendo enfoque especial em 

uma sociedade de risco com ânsia cada vez maior pelo progresso, sem se preocupar com a 

degradação ambiental: 

 

Tal preocupação lança o meio ambiente como direito fundamental de terceira 
geração, mas não simplesmente emblemático. Constata-se que a evolução social e 
tecnológica impulsiona os novos direitos, principalmente quando se verifica que o 
homem, em sua ânsia desenfreada de desenvolvimento e consumo, começa por 
exaurir a natureza ou causar efeitos colaterais indesejados. (COSTA, 2016, p. 161). 

 

Jose Adércio Leite Sampaio destaca que analisar a titularidade dos direitos é um 

caminho adequado para verificar sua natureza de direito fundamental, como as questões 

ambientais, e o fato das mesmas não reconhecerem fronteiras, tendo a humanidade como 

titular deste direito fundamental à sua existência: 

 

A titularidade de direitos fundamentais por grupos sociais não personalizados, pela 
coletividade ou mesmo pela humanidade inteira, está na literatura jurídica, de modo 
cada vez mais recorrente. Todos revelam a necessidade de reconhecer as 



43 
 

peculiaridades de grupos sociais ou humanos particularmente oprimidos, a exemplo 
de minorias étnicas, religiosa e raciais, ou de interesses que perpassam fronteiras de 
etnias e nacionalidades, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, os 
recursos naturais, os testemunhos históricos, as produções do espírito e da cultura, 
os resultados dos avanços científicos, o genoma humano e outros bens comuns da 
humanidade, no processo de desenvolvimento dos direitos fundamentais. 
(SAMPAIO, 2013, p. 640-641). 

 

Nesse sentido a titularidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ser 

‘todos’, pela literalidade do art. 225, Beatriz Souza Costa reconhece na Constituição de 1988 

é um marco ao reconhecimento do meio ambiente como um direito humano fundamental: 

 

No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito 
fundamental, porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A 
própria Constituição Federal, em seu art. 225, enuncia que “todos têm o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto, fala de ‘todos’ e de cada 
‘um’. Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. (COSTA, 2016, p. 81).  

 

Sobre ser ou não um direito fundamental, cabe registrar que o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado não está presente no rol de direitos fundamentais do art. 

5º da Constituição Federal, mas isto não exclui a possibilidade de enquadrá-lo como tal, como 

explica Romeu Thomé: 

 
Não se pode olvidar que os direitos fundamentais não se restringem àqueles 
previstos no artigo 5º da Constituição de 1988. Admite-se a existência de direitos 
fundamentais não previstos no Título II (Dos direitos e garantias fundamentais), 
como, por exemplo, a anterioridade eleitoral (art. 16), a irretroatividade da lei 
tributária (art. 150, III, “a”) e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(art. 225). (THOMÉ, 2014, p. 123). 

 

Especificamente sobre meio ambiente do trabalho, Liliana Aldoli Rossit destaca a 

necessidade de reconhecer o mesmo como um direito humano: 

 

Deve-se ter em mente que o direito ao meio ambiente de trabalho sadio constitui-se 
em um direito humano, pois diz respeito ao direito à vida e a à integridade física das 
pessoas, observando-se que não apenas os inadequados meios de organização da 
produção podem acarretar lesões à saúde, como também incorretos sistemas de 
produção podem trazer acidentes graves não só para os trabalhadores como para a 
população em geral. (ROSSIT, 2001, p. 117-118). 

 

O reconhecimento do meio ambiente do trabalho pode parecer algo singelo, 

contudo traz enorme impacto jurídico, como nas normas internacionais ratificadas, pois em 

uma convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que se versar sobre direito 
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humano, pode incorporar ao ordenamento jurídico brasileiro em nível de supralegalidade, 

como será explicado no penúltimo capítulo. 

Uma vez reconhecido o direito ao meio ambiente do trabalho, como um direito 

humano fundamental, discutir-se-á sobre a necessidade de uma tutela judicial e administrativa 

diferenciada, para uma real proteção do meio ambiente laboral. 

 

2.5 Da necessidade em tutela especial para a questão ambiental 

 

Para justificar uma necessidade de uma tutela especial para o meio ambiente, que 

como já demonstrado se apresenta como um direito humano fundamental é saber se os 

direitos fundamentais são direitos de aplicação imediata, ou se precisam aguardar 

regulamentação por lei infra-constitucional. 

Araújo (2014, p. 48), fornece a resposta para tal questionamento, destacando a 

natureza auto-aplicável dos direitos fundamentais: “Por essa razão, pode-se afirmar, 

seguramente, que os direitos fundamentais do cidadão, qualquer que seja sua natureza, em 

regra, possuem aplicabilidade imediata e eficácia plena, pois a proteção da dignidade do ser 

humano não pode ser postergada”.  

Assim, evidencia-se o maior problema contemporâneo do Direito como um todo, 

que reside na chamada crise de efetividade. Sendo que o problema da questão ambiental, é 

que uma tutela fraca e ineficaz coloca em risco não apenas preceitos como segurança jurídica, 

mas sim a continuação da humanidade. 

O avanço tecnológico não tornou o meio ambiente do trabalho seguro, mas sim 

potencializou o poder exploratório do homem, como destaca Julio Cesar de Sá da Rocha: 

 

Dito de outro modo, o sofrimento no trabalho não foi extinto nem sequer atenuado 
com a automação (mecanização e robotização) da produção. Pelo contrário, 
trabalhadores continuam sendo expostos a malefícios de toda ordem, como, por 
exemplo, a agentes agressivos, como amianto, benzeno; a imposições severas na 
organização do trabalho; e ao receio constante do desligamento do posto de trabalho. 
(ROCHA, 2013, p. 117). 

 

Como exemplo de instrumentos processuais constitucionais para a construção de 

uma tutela diferenciada ao meio ambiente, Beatriz Souza Costa destaca quatro tipos de ações: 

 

É inquestionável que todo direito fundamental individual atribui ao indivíduo o 
direito de petição aos órgãos públicos, como faz a Constituição Federal em seu art. 
5º, inciso XXXIV, e reveste a pessoa com quatro instrumentos processuais 
constitucionais para fruição desse direito fundamental. Esses instrumentos 
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processuais são: a ação popular ambiental; a ação civil pública ambiental; o 
mandado de segurança coletivo ambiental; e o mandado de injunção ambiental. 
(COSTA, 2016, p. 81-82). 

 

Todavia é preciso mais do que ter instrumentos processuais para postular contra 

violação ou ameaça de violação ao meio ambiente do trabalho, se faz necessário um esforço 

em conjunto dos operadores do direito, a fim de inovarem em prol da eficácia da tutela 

ambiental. Sobre a necessidade de tais inovações, Julio Cesar comenta: 

 

Em suma, a tutela atual ao meio ambiente do trabalho, longe de ser uniforme, 
estabelece a compreensão de que ainda não existe um patamar universal que garanta 
efetivamente um padrão de salubridade em todos os quadrantes do globo; todavia, 
modelos mais inovadores têm respondido com mais precisão ao desafio da 
implantação de uma racionalidade diferenciada sobre a matéria. (ROCHA, 2013, p. 
117). 

 

Destacando que além das peculiaridades da tutela ambiental, pela sua natural 

importância, o art. 225 prevê direito às futuras gerações, para que possam desfrutar de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, ressaltando o dever do presente de 

responsabilidade para com as gerações futuras. 

De modo que Jonas (2006, p. 40), aponta um novo imperativo para a sociedade 

moderna: “agir de tal maneira que os efeitos de tua ação não sejam destruidores da futura 

possibilidade de vida humana”.  

Assim, as necessárias inovações, para uma tutela adequada sobre o meio 

ambiente, ensejam que o julgador, tenha tal consciência intergeracional, sob pena de estar 

vedado ao fracasso, como explica Dempsey Ramos Júnior: 

 

Este juiz deve ser antes de tudo um cidadão livre, e não um escravo da lei como 
postulavam os juristas de Napoleão. Quer dizer, não deve ser um escravo do projeto 
monoteísta que só conhece uma solução única para os problemas plurais da 
sociedade complexa e contemporânea. O juiz intergeracional é alguém capaz de 
abrir a própria mente e reconstruir a racionalidade do conhecimento jurídico que 
adquiriu nos tempos de sua formação universitária. (RAMOS JÚNIOR, 2014, p. 
307). 

 

Dessa feita, uma vez delimitado neste capítulo, que os mecanismos da tutela 

ambiental, se aplicam ao meio ambiente do trabalho, e que este se apresenta como um direito 

humano fundamental, de aplicabilidade imediata e eficácia plena, necessário se faz discorrer 

sobre os mecanismos inovadores para garantir a efetividade da tutela ao meio ambiente 

laboral, nos moldes constitucionais. 
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Para tanto, serão apresentados aspectos diferenciados da tutela jurisdicional sobre 

meio ambiente do trabalho, desde competência até efeitos da coisa julgada, passando pela 

análise dos requisitos da responsabilização ambiental, nas três esferas: civil, penal e 

administrativa. 
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3 TUTELA JUDICIAL DIFERENCIADA PARA O MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO 

 

Como demonstrado no capítulo anterior, a diferenciação de tratamento em prol do 

meio ambiente se justifica pelas peculiaridades de ordem material do direito, contudo para 

que haja efetividade nesta tutela diferenciada, é indispensável um arcabouço instrumental 

diferenciado, no qual reside o direito processual. 

Para mensurar a dificuldade de se adequar normas processuais para uma tutela 

voltada para gerações futuras, Dempsey Ramos Júnior explica que apesar dos juízes terem o 

dever de efetivar a tutela ambiental: 

 

Entretanto, ao decidirem, os mesmo juízes só têm à sua disposição referências 
normativas construídas no passado (leis, jurisprudências, costumes). Isso cria um 
grave problema que impede o direito ambiental de alcançar sua máxima efetividade. 
Como consequência, decisões tomadas por um juiz no tempo presente acabam 
nascendo já defasadas, de um ponto de vista relativo. Isso porque, se for levado em 
consideração que as leis e demais referências normativas são documentos 
construídos no passado, obviamente para as gerações futuras o conteúdo desses 
documentos não corresponde aos seus interesses. (RAMOS JÚNIOR, 2014, p. 283). 

 

Assim, se destaca a necessidade de uma re-compreensão dos mecanismos 

processuais, que são feitos anteriormente aos fatos, para alcançar a proteção das futuras 

gerações. E sobre o conceito de futuras gerações, Ramos Júnior (2014, p. 283), ainda reflete: 

“Quando se fala em gerações futuras, está-se falando de pessoas que muitas vezes estão há 

décadas, séculos ou milênios de distância do ponto inicial quando foi prolatada a decisão do 

juiz ambiental”. 

Rodrigues (2010), destaca que há três maneiras se viabilizar a tutela ambiental, 

pela tutela específica, pela tutela reparatória in natura, e a pela tutela reparatória in pecúnia. E 

o autor indica que a mais adequada, é a tutela específica, em caráter ainda preventivo, a fim 

de se preservar o bem ambiental. Posto que a reparatória in natura, nunca conseguirá ser 

integral, apesar de eivar esforços para isto, já que vários danos ambientais são irreversíveis. 

Por sua vez a reparação in pecúnia, é destinada a um fundo federal, sem vinculação para 

reparar especificamente, o dano causado que gerou a reparação pecuniária, se mostrando 

irrelevante para o restabelecimento do equilíbrio ecológico. 

De modo que para a tutela preventiva ser efetivada, é preciso uma releitura sobre 

a importância do papel do direito processual para a efetividade de uma tutela diferenciada 

ambiental, e neste aspecto, Marcelo Abelha Rodrigues, aponta que: 
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Diante desse quadro, o papel do processo civil é o de oferecer técnicas que atendam 
ao ideal de justiça ambiental. Devem ser técnicas que consigam ofertar a tutela 
específica no menor tempo possível e, apenas subsidiariamente, ofertar a tutela 
reparatória in natura, e, mais subsidiariamente ainda, a tutela reparatória in pecunia. 
(RODRIGUES, 2010, p. 73).  

 

A fim de delinear a estrutura da tutela judicial diferenciada para o meio ambiente 

laboral, no presente capítulo serão abordadas as peculiaridades das três esferas básicas da 

responsabilidade ambiental (civil, administrativa, e penal). Bem como a distinção entre tutela 

coletiva e individual, e ainda os principais instrumentos processuais para sua efetivação, e 

algumas peculiaridades da esfera do meio ambiente laboral com inovações do Novo Código 

de Processo Civil (NCPC) de 2015. 

 

3.1 Esferas da responsabilidade ambiental 

 

Assim como o direito ambiental em si, a responsabilidade ambiental também é um 

tema complexo e multifacetário, sendo que o poluidor não é responsável apenas por reparar o 

dano causado, mas também de forma independente, está sujeito a responsabilização penal e 

administrativa. Destacando que em princípio é possível aplicação de três multas, uma no 

âmbito civil, outra no penal e outra no administrativo, sem configurar bis in iden, tendo em 

vista que são esferas independentes com seus próprios requisitos e peculiaridades. 

Desse modo, do ponto de vista repressivo, diante de um rompimento de barragem 

da mineração, causando dano ambiental, a mineradora está sujeita simultaneamente a 

responsabilidade penal, administrativa e civil. 

A previsão legal dessa tripla responsabilidade se encontra no art. 225 da 

Constituição Federal, e José Afonso da Silva analisa tal dispositivo para tutela não apenas das 

causas ambientais: 

 

O dispositivo constitucional, como se vê, reconhece três tipos de responsabilidade, 
independente entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas 
sanções, o que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de 
interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade. De cada uma 
trataremos em tópicos separados abaixo (ns. II, III e IV, respectivamente). (SILVA, 
2013, p. 324). 

 

A responsabilidade trabalhista em relação ao meio ambiente do trabalho, se 

envolve no que a doutrina intitula responsabilidade civil, posto que tal responsabilidade tenha 

como objetivo buscar a reparação do dano, por meio tanto de obrigações de fazer quanto de 

pagar, incluindo o dano moral coletivo, nos possíveis desdobramentos judiciais. 
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Quanto à responsabilidade trabalhista do empregador pela indenização individual 

ao seu funcionário, se trata da orbita individual da reparação, que será distinta da coletiva, 

esclarecendo-se o recorte metodológico, ainda neste capítulo. 

Antes de adentrar nas especificações de cada esfera da responsabilidade 

ambiental, essencial se faz uma reflexão sobre quais diplomas legais são fontes válidas, para 

este direito, que zela pelo futuro da humanidade. 

A respeito da competência para legislar no tema, a Constituição prevê no seu art. 

24 que a competência legislativa para a matéria responsabilidade por dano ambiental é 

concorrente, ou seja, cabe tanto à União, Estados, Distrito Federal, e de modo residual aos 

Municípios. Sobre a relevância de tal dispositivo Jose Afonso comenta alguns possíveis 

desdobramentos da previsão constitucional: 

 

[...] A lei federal não incidirá em inconstitucionalidade se, nesse assunto, determinar 
aos Estados que, por lei própria, definam a responsabilidade do causador do dano 
ecológico nas situações a eles peculiares, como também não se reputará 
inconstitucional a lei estadual que, na inexistência de lei federal, suprir a carência, 
com base nos parágrafos do art. 24 da Constituição. (SILVA, 2013, p. 325). 

 

Silva (2013), ainda destaca a importância de que municípios possam se valer da 

norma geral, mesmo sem uma disposição própria a respeito:  

 

Importante consequência do inciso constitucional é que a responsabilidade 
administrativa na matéria fica sujeita à correlação norma geral federal/norma 
suplementar estadual. Assim, se uma lei de norma geral federal, como a de n. 6.938, 
de 1981, estabelece sanções administrativas genéricas para infrações ambientais, 
poderão estas ser aplicadas por Estados e Municípios ainda no silêncio das 
respectivas legislações, o que não seria possível sem questionado dispositivo. 
(SILVA, 2013, p. 325). 

  

Logo, como se infere pela competência legislativa concorrente para o tema da 

responsabilidade sobre o dano ambiental, cumpre ressaltar que na presente dissertação é 

apresentada a legislação federal, ou seja, normas de natureza geral, podendo de acordo com as 

peculiaridades regionais de um Estado ou locais de um Município, apresentarem legislações 

próprias sobre tema, mas que tem um dever constitucional de coerência, com todo o 

arcabouço estruturante do direito ambiental, bem como com as normas gerais que serão 

apresentadas. 

O dever de coerência do ordenamento jurídico como um todo, se evidencia pela 

teoria interpretativa do Direito, proposta por Dworkin (2002), ao compreender os princípios 

não na dimensão de hierarquia, mas sim de coexistência harmônica.  
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Uma vez compreendido que a responsabilidade por dano ambiental ocorre em três 

esferas independentes, passa-se a análise de cada uma, considerando suas principais 

peculiaridades, iniciando pela responsabilidade civil, que objetiva a reparação do dano 

ambiental. 

 

3.1.1 Responsabilidade Civil Ambiental 

 

No direito brasileiro a ideia de responsabilidade civil é fruto direito civil comum, 

lastreada no art. 927 do Código Civil, que prevê que quem causar dano a outro por meio de 

ato ilícito, tem o dever de reparar o dano. Assim, quando se fala em dever de reparação do 

dano, que pode ser tanto por obrigação de fazer, não fazer, ou pagar, se fala em 

responsabilidade civil. (MACHADO, 2015) 

A regra geral do direito comum é que a responsabilidade civil é subjetiva, posto 

que exige a prática de um ato ilícito para gerar o dever de reparar, ou seja, necessita-se da 

prova da culpa para aplicar a responsabilidade civil, além da prova do dano e do nexo causal. 

(MACHADO, 2015) 

O próprio art. 927 do Código Civil traz em seu parágrafo único a responsabilidade 

objetiva, aquela que não necessita da prova da culpa, tendo como requisitos apenas o dano e o 

nexo causal, como uma exceção. De forma que de acordo com o Código Civil, a 

responsabilidade objetiva é para casos previstos expressamente na lei, ou em razão do risco 

iminente da atividade. 

Antes de adentrar as peculiaridades da responsabilidade civil ambiental, é preciso 

compreender o que se entende por dano ambiental, já que este é o que será alvo de reparação 

pela responsabilidade civil ambiental, e quais as formas de se reparar o referido dano.  

Silva (2013, p.323), conceitua o dano ambiental como sendo: “Dano ecológico é 

qualquer lesão ao meio ambiente causada por condutas ou atividades de pessoa física ou 

jurídica de Direito Público ou de Direito Privado. Esse conceito harmoniza-se com o disposto 

no art. 225, § 3º, da Constituição da República [...]”.  

Logo, o conceito de dano é extenso como o conceito de poluidor, a fim de evitar 

que o meio ambiente fique sem indenização, o que comprometeria o equilíbrio ecológico, que 

é um objetivo constitucional. 

E uma vez identificado o dano ambiental, deve-se pensar em formas de reparar o 

dano causado. Paulo Affonso Leme Machado justifica exatamente a necessidade de se estudar 

as formas de reparação do dano ambiental, após a compreensão de seu conceito: 
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[...] Por isso, é imperioso que se analisem oportunamente as modalidades de 
reparação do dano ecológico, pois muitas vezes não basta indenizar, mas fazer 
cessar a causa do mal, pois um carrinho de dinheiro não substitui o sono 
recuperador, a saúde dos brônquios, ou a boa formação do feto. (MACHADO, 2015, 
p. 406). 

  

Como já dito no início do presente capítulo, existem três formas de tutela 

reparatória do direito ambiental: tutela específica, tutela reparatória in natura, e tutela 

pecuniária. (RODRIGUES, 2010). 

Sobre a reparação por meio da pecúnia, ou seja, pagamento em dinheiro, José 

Afonso da Silva (2013, p. 340), reconhece que ela nem sempre se mostra satisfatória: “A 

indenização é um dos modos – talvez o mais comum – de compor o prejuízo. Mas há outras 

formas de reparação. Quer dizer: nem sempre a mera composição monetária é satisfatória”. 

E esclarece algumas situações em que tal insuficiência se evidencia: 

 

[...] A devastação de uma floresta ou uma Área de Proteção Ambiental, por 
exemplo, requer a recomposição ou reconstituição tanto quanto possível, da 
situação anterior (Lei 6.902, art. 9º, § 2º). A Constituição mesma (art. 225, § 2º) 
impõe a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado àquele que explore 
recursos minerais. [...]. (SILVA, 2013, p. 341).  

 

Portanto, o aludido autor apresenta a reparação in natura, que tem o intuito de 

retornar a situação anterior ao dano: 

 

[...] Em tais casos não é satisfatória a simples indenização monetária do dano. 
Exige-se sua recomposição, de acordo com a solução técnica determinada pelo 
órgão público competente. Uma das finalidades do Estudo de Impacto Ambiental há 
de ser traçar a solução técnica adequada à recomposição do ambiente impactado por 
atividade licenciada. (SILVA, 2013, p. 341). 

 

Já para Rodrigues (2010), ainda há a chamada tutela específica, com o intuito de 

prevenir danos, inclusive para futuras gerações, o que alia-se perfeitamente com o já 

apresentado no princípio da precaução, que prevê o dever de preservação do meio ambiente, 

mesmo na falta de certeza científica sobre o dano. 

Certo que a reparação em pecúnia assume o papel menos relevante na 

responsabilidade civil, pois não tem o alcance de reparar efetivamente, o dano ambiental 

gerado.2  

                                                           
2 Mesmo porque como já foi exposto no inicio deste capítulo, valores arrecadados no âmbito coletivo, pela 

responsabilidade civil, são destinados a um fundo gerido pelo governo federal, sem uma destinação vinculada, 
para melhorias ou recuperação da área atingida. 
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Neste sentido, Machado (2015) esclarece que prevenir é agir de formas para evitar 

o dano, já preservar é se livrar de um perigo, e que quando o art. 3º da Lei da ação civil 

pública (Lei no 7.347/1985) dispõe que pode ser objeto da ação a condenação em dinheiro ou 

a obrigação de fazer/não fazer, este conectivo “ou”, deve ser interpretado de modo especial: 

 

O uso da palavra “ou” não pode ser interpretado como uma alternativa de exclusão, 
isto é, a reparação estaria eliminando a obrigação de fazer a prevenção. Uma 
interpretação em dissonância com a Constituição Federal poderia conduzir ao 
extremo de legitimar o comportamento “reparei, mas não tenho que prevenir, e 
posso continuar ou voltar a poluir”. (MACHADO, 2015, p. 421).  

 

Logo, na responsabilidade civil ambiental, o dever de reparar o dano ambiental, 

gera tanto obrigações de fazer quanto de pagar, podendo se cumular ambas, sem nenhuma 

incongruência legal. Uma vez delimitados tais aspectos, adentra-se às peculiaridades da 

responsabilidade civil ambiental.   

Primeiramente, a responsabilidade civil ambiental, diferencia-se do direito 

comum, por ser objetiva, por força de lei, especificamente no art. 14 da Lei no 6.938/1981, ao 

afirmar que: 

 

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. (BRASIL, 1981, s.p.). 

 

Assim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, ou seja, independe da 

existência de culpa, neste sentido Paulo Affonso Leme Machado discorre sobre a preferência 

a importância desta responsabilidade em matéria ambiental: 

 

A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem 
o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois o binômio dano/reparação. Não se 
pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A 
responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos 
“danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade” (art. 
14, §1º, da Lei 6.938/1981). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja 
exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou 
seja perigosa. [...]. (MACHADO, 2015, p.406). 

 

Logo, diante da previsão legal de que a responsabilidade civil ambiental sempre 

será objetiva, resta desnecessária qualquer discussão a cerca da culpabilidade ou ilicitude do 

ato, bastando os requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam: dano e nexo causal. 
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Nessa toada, o autor explica sobre os aludidos requisitos, quando ocorre o dano 

ambiental: 

 

[...] Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o 
processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se 
entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e 
o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio 
ambiente. (MACHADO, 2015, p. 406). 

 

Dessa feita, quando uma empresa se dispõe a operar, mesmo consciente de um 

risco que leva para a sociedade, cumprindo todas as medidas de compensação e 

condicionantes impostas pelos órgãos competentes, suas obrigações não acabam por ter a 

atividade como autorizada ou lícita. Já que havendo algum dano ambiental, com relação 

simples de causa e efeito com sua atividade, haverá a sua responsabilização. 

Uma vez compreendida a responsabilidade civil ambiental como objetiva, ou seja, 

precisa apenas de dano e nexo causal, deve-se analisar se as excludentes do nexo causal, 

como caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro, se aplicariam na seara ambiental. 

Em outras palavras, se um terremoto absolutamente imprevisível atinge uma 

região que tem uma mineradora e uma enorme barragem de rejeitos, que cumpre todas as 

exigências legais, e que apenas por conta única e exclusiva do terremoto absolutamente 

imprevisível, houve o rompimento da barragem, gerando enorme dano ambiental, seria a 

mineradora responsável pela reparação do dano ambiental causado ao meio ambiente e para 

terceiros? 

Caso se aceite as excludentes do nexo causal, no caso acima não haveria 

responsabilidade da mineradora, e caso não se aceitem as excludentes, a mineradora seria 

responsável, mesmo havendo culpa exclusiva de força maior, no caso pelo terremoto 

absolutamente imprevisível. Importante destacar que a culpa em si é um elemento 

prescindível na ótica objetiva da responsabilidade, mas não aceitar as excludentes significa 

dizer que em casos como este do terremoto absolutamente imprevisível, a empresa 

responderia civilmente pela reparação de todo o dano, e ainda de indenizações por prejuízos 

causados pelo ocorrido. 

Para elucidar sobre a aplicabilidade das excludentes do nexo causal é preciso 

imergir nas chamadas teorias do risco, que a doutrina divide em cinco teorias, quais sejam: 

teoria do risco profissional; teoria do risco proveito; teoria do risco criado; teoria do risco 

administrativo, e teoria do risco integral. 
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Dentre elas, uma se destaca na doutrina em razão de ser a adotada 

majoritariamente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas no intuito de inclusive 

compreender o porquê da opção do STJ, cada teoria passa a ser analisada, com suas 

consequências em relação à aceitação das excludentes do nexo causal. 

Sobre a teoria do risco profissional, Raimundo Simão de Melo explica como: 

 

A teoria do risco profissional, que também não cogita da ideia de culpa, foi 
elaborada para obrigar o empregador a ressarcir os acidentes ocorridos com seus 
empregados no trabalho ou por ocasião dele. O dever de indenizar surge quando o 
fato decorre da atividade ou profissão da vítima. (MELO, 2010, p. 249). 

 

Cumpre esclarecer que tal teoria é voltada para o direito individual do trabalho, 

que tramita na ordem do direito individual e não na jurisdição coletiva, que é o recorte 

metodológico da presente pesquisa, como será pormenorizado ainda no presente capítulo. 

Todavia, fica o registro sobre a existência de tal teoria do risco. 

Já sobre a teoria do risco proveito, Melo aponta seu conceito e o seu principal 

problema de aplicabilidade: 

 

A teoria do risco proveito tem como suporte doutrinário a ideia de que aquele que 
retira algum proveito ou vantagem do fato causador do dano deve repará-lo, 
independentemente da existência de culpa. O grande problema no caso é saber o que 
é proveito que justifique a assunção do risco. De maneira geral, poder-se-ia entender 
a existência de proveito em qualquer atividade, pois, sem interesse algum, ninguém 
se dispõe a realizar alguma coisa. O proveito poderia ser de cunho moral ou 
pecuniário. (MELO, 2010, p. 249). 

 

Assim, pela teoria do risco proveito, o empreendedor ou poluidor que tenha obtido 

um proveito econômico, se torna responsável independentemente de culpa, contudo se aceita 

as excludentes do nexo causal, Magno Federici Gomes, João Nélio Câmara Coelho e Elcio 

Nacur Rezende, já a teoria do risco criado é definida pela doutrina como sendo: 

 

A teoria do risco criado (ou mitigado) defende que o risco oriundo do exercício de 
uma atividade qualquer é fundamento da responsabilidade. Pressupõe, portanto, um 
nexo de causalidade entre a atividade e o dano. Se, porventura, estiver presente uma 
causa excludente de responsabilidade, o agente se eximirá de tal dever de reparação. 
(GOMES; COELHO; REZENDE, 2016, p. 25) 

 

Logo, pelo risco criado, assim como no risco proveito, aceita-se as excludentes do 

nexo causal para afastar o dever de reparar (responsabilidade civil). Quanto à teoria do risco 

administrativo, está diz respeito não a responsabilidade civil pura e simplesmente, mas na 
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verdade sobre a responsabilidade administrativa, por isso será tratada no tópico específico 

sobre responsabilidade administrativa. 

Já a teoria do risco integral se apresenta como a adotada majoritariamente pela 

jurisprudência do STJ, e diferentemente das demais, não aceita as excludentes, como se 

percebe nas palavras de Magno Federici Gomes, João Nélio Câmara Coelho e Elcio Nacur 

Rezende: 

 

A teoria do risco integral denota maior preocupação com a dificuldade de se 
identificar o nexo causal e punir o agente. Defende-se que, em verdade, é a criação 
do risco (ou risco potencial) de lesão ao meio ambiente que enseja a 
responsabilidade. Dessa forma, não são admitidas quaisquer causas excludentes da 
responsabilidade. (GOMES; COELHO; REZENDE, 2016, p. 26).   

 

Assim, no exemplo abordado de um rompimento de barragem de rejeitos, causado 

por um terremoto absolutamente imprevisível, a responsabilidade é objetiva por força de lei, 

ou seja, independe de culpa, e pela jurisprudência majoritária do STJ, adota-se a teoria do 

risco integral, não sendo aceitas as excludentes. Inclusive diante da posição majoritária 

adotada pelo STJ, existem precedentes onde nem mesmo são analisadas as excludentes 

alegadas, uma vez que as mesmas são irrelevantes, para a teoria do risco integral.3 

Além da teoria do risco integral, outros pontos merecem destaque na 

responsabilidade civil ambiental, como a responsabilidade solidária dos envolvidos, e a 

peculiar desconsideração da personalidade jurídica, com requisitos diversos do código civil.  

                                                           
3 Assim: Ementa: civil e processual civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Julgamento 

antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Valor da condenação em danos materiais. Súmula n. 7/STJ. 

Honorários sucumbenciais. Responsabilidade civil. Petrobrás. Rompimento do poliduto "OLAPA" e 

vazamento de óleo combustível. Dano ambiental. Teoria do risco integral. Responsabilidade objetiva. 

Precedente da segunda seção, em sede de recurso repetitivo. Art. 543-c do CPC. Termo inicial. Juros 

moratórios. Súmula n. 54/STJ. Decisão mantida. 1. O acórdão de origem considerou possível o julgamento 
antecipado da lide, mencionando a extensão do acidente ambiental e as provas que confirmam a legitimidade 
do autor da ação, de modo que o exame do alegado cerceamento de defesa demandaria nova apreciação do 
conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento que não se admitem recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 2. 
No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal no tocante à diminuição da condenação a título de 
danos materiais exigiria o reexame da extensão do prejuízo sofrido pelo recorrido, o que é vedado na instância 
especial. 3. A fixação do quantum, em ação de indenização por danos morais e materiais, em valor inferior ao 
requerido não configura sucumbência recíproca, pois o montante deduzido na petição inicial é meramente 
estimativo. 4. A tese contemplada no julgamento do REsp n. 1.114.398/PR (Relator Ministro SIDNEI 
BENETI, julgado em 8/2/2012, DJe 16/2/2012), sob o rito do art. 543-C do CPC, no tocante à teoria do 
risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (arts. 225, § 3º, da CF e 14, § 1º, 
da Lei n. 6.938/1981), aplica-se perfeitamente à espécie, sendo irrelevante o questionamento sobre a 
diferença entre as excludentes de responsabilidade civil suscitadas na defesa de cada caso. Precedentes. 
5. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" 
(Súmula n. 54/STJ). 6. Agravo regimental desprovido.(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. 
Recurso Especial nº 258263 – PR. Min. Rel. Antônio Carlos Ferreira. Brasília, 12 mar. 2013. Diário de 
Justiça, Brasília, 20 mar. 2013), (grifo nosso). 
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Sobre a responsabilidade solidária, ela decorre do amplo conceito de poluidor, 

para incluir dentre outros, tanto o poluidor direto quanto o indireto, sendo que o dever de 

reparação em relação ao dano ambiental é solidário entre eles, cabendo ao titular do direito, 

que se difuso poderá ser o Ministério Público, a escolha por todos, ou por algum deles, sendo 

cabível e resguardado eventual direito de regresso. Sendo que a responsabilidade solidária 

ainda encontra amparo no Código Civil, precisamente no artigo 942, como explica Annelise 

Monteiro Steigleder: 

 

Em todos esses casos, haverá responsabilidade civil solidária, com amparo no art. 
942 do Código Civil, porquanto o dano ambiental é considerado um fato único e 
indivisível, não sendo possível individualizar a contribuição de cada um dos 
poluidores para o mesmo dano. (STEIGLEDER, 2011, p. 185). 

 

O que se mostra coerente com a estrutura básica do direito ambiental apresentada 

no capítulo anterior, já que o meio ambiente é indivisível, sendo a divisão em seus aspectos 

como o meio ambiente do trabalho, meramente didática.  

Outro exemplo da diferença da tutela comum para a tutela ambiental, é com o 

instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que apresenta regra totalmente distinta 

do direito civil comum, para a responsabilidade civil ambiental. Pelo direito civil comum, a 

regra da desconsideração está contida no art. 50 do Código Civil, exigindo-se para afastar a 

personalidade jurídica de uma empresa, e alcançar o patrimônio dos sócios, prova de desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial, o que representa difícil e árduo ônus probatório. 

Já na responsabilidade civil ambiental, como o elemento culpa é irrelevante, o 

instituto da desconsideração da personalidade jurídica funciona totalmente diferente, tendo 

requisitos bem mais simples para sua efetivação. A previsão legal de tal instituto está no art. 

4º da Lei no 9.605/1998, no qual prevê que a desconsideração acontecerá sempre que a 

personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento pelo dano ambiental. 

Assim, uma empresa que após um acidente ambiental, anuncia publicamente que 

não tem condições financeiras de arcar com todo custo de uma recuperação integral, já 

autoriza sua desconsideração. Por este motivo advogar na área ambiental é de extrema 

responsabilidade, pois uma orientação desavisada sobre um dispositivo legal de 1998 pode 

comprometer todo patrimônio pessoal dos sócios de um cliente pessoa jurídica. 

Como dito no capítulo anterior, a construção normativa em torno da 

responsabilidade civil ambiental, encontra dentre seus principais diplomas a Lei da Política 

Nacional do Meio ambiente (Lei no 6.938/1981), com sua recepção pela Constituição de 1988 
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e com as resoluções oriundas do poder deliberativo de órgãos como o CONAMA, ao dispor, 

por exemplo, de regras e procedimentos para o licenciamento ambiental. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, como visto no capítulo 

anterior, a tutela ambiental ganhou status constitucional de direito humano fundamental, 

incluindo a tutela expressa de direitos para futuras gerações. Importante destacar a diferença 

para com o direito civil comum, que enquanto ainda discute quando o feto ou nascituro se 

torna ou não sujeito de direito, o direito ambiental já garante constitucionalmente, o direito de 

gerações que ainda estão por vir. 

Essa previsão se mostra necessária pela responsabilidade do presente com o 

futuro, como explica Hans Jonas, ao justificar a proibição do comportamento destrutivo do 

homem, baseada na ideia do tudo ou nada: 

 

[...] É, em outras palavras, uma ideia ontológica que não garante a existência de seu 
objeto desde já ao definir a sua essência, tal como supostamente a prova ontológica 
crê fazê-lo com o conceito de Deus – longe disso! –, mas que diz que deve haver 
uma tal presença; portanto, ela deve ser preservada, fazendo com que nós, que 
podemos ameaçá-la, nos tornemos responsáveis por ela. Esse imperativo ontológico 
da ideia do homem está por trás da proibição da aposta no tudo-ou-nada, uma 
afirmação que não havia sido justificada antes. (JONAS, 2006, p. 94).  

 

Uma vez compreendida a estrutura básica da responsabilidade civil ambiental, no 

próximo tópico é apresentada a responsabilidade penal ambiental e algumas de suas 

peculiaridades.  

 

3.1.2 Responsabilidade penal ambiental 

 

Quanto à responsabilidade penal ambiental, ela também apresenta características 

próprias em relação ao direito penal comum, porém respeita de forma mais intensa, algumas 

premissas elementares do direito penal comum, exemplo disso, o princípio da Legalidade, 

como explica Jose Afonso da Silva: 

 

Qualquer infração só é tal enquanto assim prevista em lei. O princípio da legalidade, 
aqui, é de aplicação rigorosa. Só é crime aquilo – que a lei prescreve como tal. Só é 
contravenção penal a conduta assim definida em lei. Não há crime (nem 
contravenção penal) sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal. (SILVA, 2013, p. 329-330). 

 

O lastro constitucional da responsabilidade penal está contido no artigo 225 da 

Constituição, especificamente no § 3º. Já na legislação infraconstitucional destaca-se a Lei no 
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9.605/1998, que surgiu com a missão de dar maior efetividade ao cumprimento das normas 

ambientais, como explica Machado: “A Lei no 9.605/1998 criminalizou o descumprimento 

das normas legais e regulamentares concernentes ao meio ambiente tentando incentivar a 

aplicação das normas existentes, tão esquecidas e desprezadas pelos poluidores”. 

(MACHADO, 2015, p. 341). 

Sendo que vários crimes ambientais estão tipificados na Lei no 9.605/1998, que 

apresenta, por exemplo, os crimes contra a flora e a fauna, crime de poluição e outros como 

gerar poluição atmosférica que gere retirada de moradores ainda que momentaneamente, e o 

lançamento de resíduos sólidos em desacordo com os parâmetros ambientais estabelecidos 

pelo órgão competente. 

Nesse aspecto a Lei penal ressalta a importância dos órgãos competentes 

estabelecerem critérios eficientes para a gestão dos resíduos sólidos, ao ponto de considerar 

seu descumprimento, um tipo penal. Ou seja, se o órgão competente veda a construção de 

barragens com os resíduos sólidos da mineração, em caso de descumprimento, a empresa e 

seus dirigentes, responderiam penalmente pelo fato, sem afastar com isto a responsabilidade 

civil e administrativa.   

Seguindo os preceitos básicos do direito penal são premissas para a configuração 

da responsabilidade penal, os requisitos para a definição de crime: tipicidade, que consiste na 

previsão legal antecedente do tipo penal, ilicitude, que corresponde a ação considerada ilícita 

pelo ordenamento jurídico, ou também chamado de ato ilícito, e ainda a culpabilidade, 

registrando salutar diferença para a responsabilidade civil ambiental. 

Como já foi abordada, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, assim não 

exige prova da culpa. Enquanto que a responsabilidade penal ambiental é subjetiva porque 

precisa do elemento culpa, como um dos pressupostos para configurar a responsabilidade 

penal ambiental. 

A culpabilidade é requisito inclusive expresso na Lei no 9.605/1998, no seu artigo 

2º, no qual prevê que a responsabilidade penal será atribuída, na medida da culpabilidade do 

agente. 

Uma peculiaridade dessa responsabilidade é na responsabilização penal da pessoa 

jurídica, que é tema de enorme divergência no direito penal comum. Ela está prevista 

expressamente na Lei no 9.605/1998, no artigo 3º, exigindo que a infração cometida pelo 

representante legal, o dono, o órgão colegiado, ou pessoa com poderes para agir em nome da 

pessoa jurídica, como um preposto, cometa a infração no interesse ou benefício da pessoa 

jurídica. 
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Assim, se eventual infração for praticada por presidente de uma empresa, para que 

seus funcionários cortem madeira de lei, em benefício única e exclusivamente particular do 

presidente da empresa, não há que se falar em responsabilidade da pessoa jurídica. 

Esclarecendo que a responsabilização penal da pessoa jurídica não exclui a 

responsabilidade penal das pessoas físicas, seja na qualidade de partícipe, coautoria, conforme 

o caso concreto, o que inclusive está previsto expressamente no parágrafo único do artigo 3º 

da Lei no 9.605/1998. 

Evidente que a pessoa jurídica não tem pena restritiva de liberdade, até por 

impossibilidade jurídica prática, mas está sujeita a várias sanções previstas na Lei no 

9.605/1998, que dividem-se em: multa; pena restritiva de direitos (como suspensão total ou 

parcial da atividade, interdição temporária, e proibição de firmar contratação com o Poder 

Público, inclusive para efeitos de recebimento de subsídios ou doações); e prestação de 

serviços da comunidade, como disposto no artigo 21 da Lei no 9.605/1998.  

Sobre o tipo de ação a ser adotada, Jose Afonso da Silva esclarece que se trata de 

ação pública incondicionada: 

 

As infrações penais contra o meio ambiente são de ação pública incondicionada. 
Vale dizer: cabe ao Ministério Público propor a ação penal pertinente, na forma 
prevista no Código de Processo Penal. Aplicam-se, porém, as disposições do art. 89 
da Lei 9.099, de 1995, aos crimes de menor potencial ofensivo, nos termos dos arts. 
27 e 28 da Lei 9.605/98. (SILVA, 2013, p. 336). 

 

Assim, nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, a tramitação das 

demandas é perante os juizados especiais criminais, resultando na maioria das vezes em 

acordo. 

Uma vez compreendido os traços gerais da responsabilidade penal ambiental, 

passa-se a análise da responsabilidade administrativa ambiental e suas intensas divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais. 

 

3.1.3 Responsabilidade Administrativa Ambiental 

 

A responsabilidade administrativa ambiental também decorre do artigo 225 da 

Constituição, especificamente no § 3º, contudo diferentemente da responsabilidade civil e 

penal, que apresentam um posicionamento consolidado pela doutrina e jurisprudência, na 

responsabilidade administrativa ambiental, paira-se enorme divergência tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência, inclusive sobre se a responsabilidade seria subjetiva ou objetiva. 
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Ao menos quanto à teoria do risco a ser adotada, existe um relativo consenso em 

aplicar a chamada teoria do risco administrativo para os casos de responsabilidade objetiva, 

teoria esta que aceita as excludentes do nexo causal (caso fortuito, força maior e culpa 

exclusiva de terceiro). (NERY, 2012). 

Diante da enorme divergência pode-se dividir três situações centrais para debate: 

quando o Estado é o poluidor, quando o agente privado é o poluidor, e quando o poluidor é o 

terceiro. 

Na primeira situação na qual o Estado pode ser considerado como poluidor, reside 

o maior debate, uma vez que o pelo artigo 37, § 6º da Constituição, o Estado teria 

responsabilidade objetiva pela conduta de seus agentes, mas o agente público para com o 

Estado teria uma responsabilidade subsidiária, o que gera enorme discussão ante a 

responsabilidade solidária dos envolvidos, pois caso processe ambos, haveria um 

procedimento totalmente diferente para cada réu, que é solidariamente responsável? (NERY, 

2012). 

Na seara ambiental, o STJ já se posicionou pela responsabilidade objetiva aliada a 

teoria do risco administrativo (aceitando as excludentes), tanto para a responsabilidade do 

Estado4 quanto do particular5, mas não se trata de um posicionamento consolidado, como o da 

adoção da teoria do risco integral na responsabilidade civil ambiental. 

Um exemplo claro da divergência reside justamente na terceira situação, ao 

envolver o terceiro, que pelo conceito de poluidor da Lei no 6.938/1981, seria tanto o direto 

quanto o indireto, sem distinções, mas o STJ entendeu que o terceiro, para a responsabilidade 

administrativa, responde de forma subjetiva, ou seja, apenas será responsabilizado se  provada  

                                                           
4 Trecho de ementa: Ambiental. Unidade de Conservação de Proteção Integral (Lei no 9.985/2000). Ocupação e 

construção ilegal por particular no Parque Estadual de Jacupiranga. Turbação e esbulho de bem público. 
Dever-poder de controle e fiscalização ambiental do Estado. Omissão. art. 70, § 1º, da Lei no 9.605/1998. 
Desforço imediato. Art. 1.210, § 1º, do Código Civil. Artigos 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, da Lei no 
6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). Conceito de poluidor. Responsabilidade civil do 
Estado de natureza solidária, objetiva, ilimitada e de execução subsidiária. Litisconsórcio facultativo. 
[...]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso Especial nº 1.071.741 - SP. Min. Rel. 
Herman Benjamin. Brasília, 24 mar. 2009. Diário de Justiça, Brasília, 16 dez. 2009) (grifo nosso) 

 
5 Trecho de ementa: Processual civil e administrativo. Recurso especial. Embargos à execução. Auto de infração 

lavrado por dano ambiental. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva. A lei no 9.605/1998 
não impõe que a pena de multa seja obrigatoriamente precedida de advertência. [...]. (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial nº 1318051 – RJ. Min. Rel. Benedito Gonçalves. 
Brasília, 17 mar. 2015. Diário de Justiça, Brasília, 12 mai. 2015). 
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sua culpa6. 

Sobre a previsão infraconstitucional das infrações administrativas e suas sanções 

correspondentes, como embargo de obra ou atividade, bem como obrigação de fazer 

cumulada com multa diária, encontram previsão na Lei no 9.605/1998. 

A multa administrativa também encontra um limite mínimo e máximo, previsto no 

artigo 75 da Lei no 9.605/1998, de no mínimo R$ 50,00, e no máximo R$ 50.000.000,00, 

sendo ainda prevista na referida lei, o direito ao contraditório e ampla defesa pelo processo 

administrativo, bem como a proibição do bis in iden para que vários órgãos não possam 

aplicar multas distintas, para um mesmo fato. 

A execução preventiva da responsabilidade administrativa fica a cargo do poder 

de polícia da administração pública, encarregado de fiscalizar e adequar os administrados em 

prol do equilíbrio ecológico.  

No campo do meio ambiente laboral, extremamente relevante, mecanismos como 

o poder de polícia administrativo, que viabiliza a efetividade normativa, como indica 

Sebastião Geraldo de Oliveira: 

 

O avanço do reconhecimento dos direitos à saúde do trabalhador necessita de 
respaldo da Administração Pública para atingir os fins colimados pela Constituição 
de 1988, sob pena de se concluir que os direitos consagrados com efusividade não 
passam de adornos de retórica a enfeitar os textos legislativos, porém sem aplicação 
efetiva, como fogos de artifícios que brilham por alguns instantes, mas se apagam 
em seguida, na indiferença da noite, deixando o registro abstrato de uma figura 
ilusória. (OLIVEIRA, 2011, p. 485)  

 

Geralmente a atuação da responsabilidade administrativa é voltada para o caráter 

preventivo, logo, respondendo ao problema central da pesquisa, sobre formas de reduzir o 

risco ambiental laboral convivendo com as barragens da mineração, caso haja uma alternativa 

                                                           
6 Trecho da ementa: Processual civil. Ambiental. Explosão de navio na baía de Paranaguá (Navio "Vicuna"). 

Vazamento de metanol e óleos combustíveis. Ocorrência de graves danos ambientais. Autuação pelo instituto 
ambiental do Paraná (IAP) da empresa que importou o produto "metanol". [...] 4. Todavia, os presentes autos 
tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como 
a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não  de 
multa administrativa. 5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que, "tratando-se de 
responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo 
causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo 
transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra 
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015). 6. "Isso porque a aplicação de penalidades 
administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos 
danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser 
cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração 
do nexo causal entre a conduta e o dano". (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).[...]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. 
Recurso Especial nº  1.401.500 - PR. Min. Rel. Herman Benjamin. Brasília, 16 ago. 2016. Diário de Justiça, 
Brasília, 13 set. 2016). (Grifo nosso).  
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tida como mais segura, e os empreendedores se recusem a colocar a mesma em prática, por 

meio da multa diária, pode-se coagir o administrado ao cumprimento da obrigação de fazer. 

Maiores aspectos da responsabilidade administrativa, e principalmente de como se 

materializa o poder de polícia administrativo, serão enfrentados no próximo capítulo, que é 

dedicado justamente para uma atuação administrativa diferenciada em meio ambiente do 

trabalho. 

No próximo tópico, será feito o recorde metodológico para a jurisdição coletiva, 

diferenciando a mesma da jurisdição individual, e esclarecendo a área de atuação da tão 

proclamada, tutela diferenciada. 

 

3.2 Jurisdição individual X jurisdição coletiva 

 

Adentrando ao recorte metodológico da pesquisa, essencial se faz distinguir a 

jurisdição individual da coletiva, pois apenas na segunda reside a verdadeira tutela 

diferenciada para o meio ambiente, e para o meio ambiente do trabalho, que é o tema central 

da dissertação. 

Para tanto, deve-se distinguir a natureza do bem jurídico violado em questão, se 

na esfera individual ou coletiva, o que representará sensível mudança na condução processual 

da demanda. 

Para definir qual o polo ativo da demanda, é necessário identificar se trata de uma 

tutela individual, na qual a legitimidade será o próprio particular, ou de uma tutela coletiva, na 

qual a legitimidade será do representante da coletividade, ou do direito difuso em questão, 

como o Ministério Público. 

Atividades como a da mineração, representam a possibilidades de degradações 

irreparáveis, como ensina Beatriz Souza Costa: 

 

Esse é o requisito essencial em uma atividade que, além de proporcionar 
desenvolvimento e qualidade de vida aquele que compra o minério, também provoca 
impactos ambientais, muitas vezes, irreversíveis para município onde se encontra 
encravadas as minas em lavras. (COSTA, 2009, p. 99). 

 

Em decorrência desses danos irreparáveis, os objetos do pedido podem ser tanto 

da ordem patrimonial, quanto extrapatrimonial, bem como obrigações de fazer e não fazer. 

Entretanto, os processos individuais e coletivos não serão processados da mesma forma, 



63 
 

motivo pelo qual o procedimento cível, nestas demandas será explicado em sequência, para 

ressaltar as peculiaridades de cada âmbito processual.  

 

3.2.1 Tutela individual 

 

Na tutela individual, o particular sendo funcionário ou não, ajuíza a demanda, 

para ser ressarcido por danos materiais, como perdas e danos e lucros cessantes, e danos 

extrapatrimoniais, como a indenização por dano moral, em razão de uma violação no seu 

direito a um meio ambiente de trabalho sadio. 

Como se trata de uma obrigação fundada por uma degradação ambiental laboral, 

aplica-se a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14, § 1º, da Lei no 6.938/1981, que 

disciplina sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Devendo ser ressaltada a recepção de 

tal dispositivo de 1981, pela Constituição de 1988, como ensina Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo: 

 

O direito ambiental, atento a essas modificações e considerando a importância dos 
bens tutelados, adora a responsabilidade civil objetiva. Vale frisar que, 
anteriormente à Constituição Federal de 1988, a Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente (lei n. 6.938/81) já previa a responsabilidade objetiva do poluidor no seu 
art.14, § 1º. Com a promulgação da Lei Maior tal norma infraconstitucional foi 
recepcionada, tendo como fundamento de validade o art. 225, § 3º, porquanto este 
não estabeleceu qualquer critério ou elemento vinculado à culpa como determinante 
para o dever de reparar o dano causado ao meio ambiente. Consagrou-se, portanto, a 
responsabilidade objetiva em relação aos danos ambientais. (FIORILLO, 2008, p. 
39). 

 

Em outras palavras, o particular não precisa provar culpa do empregador, pois os 

fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do NCPC), serão tão somente o dano e o nexo 

causal. 

Além da responsabilidade objetiva, também aplica-se a teoria do risco integral, 

para demandas individuais, ou seja, o réu não pode alegar as excludentes do nexo causal, 

como caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva da vítima. (MACHADO, 2015). 

Quanto a legitimidade ativa, ainda é importante destacar que em casos de morte, 

cabe ação trabalhista pelos herdeiros, pleiteando indenizações como dano moral e lucros 

cessantes. Sendo possível até mesmo mais de uma ação, cada uma ajuizada por pessoas 

ligadas ao obreiro falecido, onde em cada demanda, se postula reparação pelo dano que lhe 

foi causado pelo falecimento da vítima, o chamado dano ricochete. 
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  Dessa feita, resta evidente que na tutela individual da responsabilidade civil 

ambiental, existem peculiaridades em relação a responsabilidade civil clássica, que permitem 

facilitar a responsabilização do poluidor, no caso sendo o empregador. Entretanto não se trata 

de uma tutela propriamente diferenciada, como acontece na jurisdição coletiva, onde o que se 

busca tutelar é o direito coletivo, difuso, ao meio ambiente do trabalho equilibrado. E para 

explicar as principais nuanças deste processo coletivo, será utilizado o próximo tópico. 

 

3.2.2 Tutela coletiva 

 

No âmbito da tutela coletiva, o que se busca é proteger tanto no sentido 

preventivo quanto repressivo, e no caso de reparação, se busca restaurar não o direito de um 

ou outro individuo, mas sim o direito de toda a coletividade e ainda o direito de futuras 

gerações de coletividade, ou seja, um direito difuso, transgeracional, para garantir um meio 

ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, como ordena o caput do art. 225 da 

Constituição Federal de 1988. 

Para tanto é necessário abandonar a ótica individualista em que é construído o 

processo civil, para buscar um processo adequado, para garantir a tutela do direito difuso ao 

meio ambiente, como explica Marcelo Abelha Rodrigues: 

 

(...) certamente o Código de Processo Civil, tradicional, individualista e exclusivista, 
não conseguirá oferecer uma resposta satisfatória, ou soluções justas, com os 
institutos que possui, posto que estes são voltados para uma dimensão individual, 
tais como o litisconsórcio, a legitimidade ad causam e até a regra da coisa julgada 
inter partes. Por isso, é muito importante que, ao estudarmos as técnicas processuais 
coletivas, estejamos desnudos do pensamento individual, ou, pelo menos, 
reconhecendo que deve haver certa dose de esforço científico para encontrar 
soluções teóricas para determinadas situações coletivas, tendo em vista, 
aprioristicamente, as regras principiológicas do direito processual coletivo. 
(RODRIGUES, 2010, p.65-66) . 

 

Assim, a Lei garante mecanismos próprios, e a doutrina com a jurisprudência 

constroem outros, a fim de se garantir efetividade a tal tutela. Principalmente cabe indicar 

quem seriam os legitimados ao polo ativo, para ajuizarem demandas coletivas, em prol da 

defesa do direito difuso ao meio ambiente.  

E não é simples definir tal aspecto, isto porque em regra, sendo um direito de 

todos os cidadãos, não caberia apenas ao poder público, na figura do Ministério Público, mas 

sim a qualquer cidadão, contudo permitir a ampla legitimidade ativa, em instrumentos como a 

ação civil pública, poderia representar um enfraquecimento desta ferramenta importantíssima 
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no âmbito coletivo, pois além da multiplicação e banalização das ACP’s, haveria uma clara 

hipossuficiência financeira e técnica do cidadão comum, em relação ao poluidor. 

(ROGRIGUES, 2010). 

E para resolver esse dilema, no âmbito da jurisdição civil coletiva, existem 

mecanismos em que o cidadão comum pode ingressar em juízo na defesa do interesse difuso, 

é o caso da ação popular ambiental e o mandado de injunção, e outros instrumentos de 

legitimidade ativa restrita, para preservar uma forma mais adequada de se combater as 

degradações e o poder político jurídico e financeiro de um poluidor mal intencionado, como é 

o caso da ação civil pública. 

Para fins da presente pesquisa, em compreender situações processuais envolvendo 

lesão ao meio ambiente do trabalho, enquanto um direito difuso, logo no âmbito da jurisdição 

coletiva, serão analisados a seguir os principais instrumentos processuais, quais sejam: ação 

popular, ação civil pública, mandado de injunção e mandado de segurança. (ARAÚJO, 2004). 

 

3.3 Instrumentos processuais para a tutela coletiva diferenciada 

 

Dentre os instrumentos mais comuns na defesa do direito difuso ao equilíbrio 

ecológico, destaca-se a ação popular, como uma alternativa de participação direta do cidadão 

comum, a ação civil pública como o meio mais eficiente, o mando de injunção, com sua 

recente regulamentação em 2016, e ainda o mandado de segurança coletivo, e a polêmica 

sobre sua aplicabilidade. 

E exatamente na ordem indicada acima, cada um destes instrumentos da tutela 

diferenciada passa a ser analisado. 

 

3.3.1 Ação popular ambiental 

 

A ação popular ambiental está contemplada de forma expressa na Constituição 

Federal, no artigo 5º, inciso LXXIII, como sendo a ação para que qualquer cidadão seja parte 

legítima, a fim de buscar a anulação de ato lesivo ao meio ambiente, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

A regulação deste remédio processual é estabelecida pela Lei no 4.717/1965, que 

foi recepcionada pela Constituição, devendo ser interpretada de acordo com a amplitude 

constitucional, sendo o título de eleitor o documento capaz de comprovar a legitimidade ativa 

na demanda, por expressa previsão na Lei no 4.717/1965. (SILVA, 2013). 
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Sobre a aplicação deste instrumento processual, na defesa do meio ambiente, 

Flávia Regina Ribeiro da Silva destaca: 

 

A Ação Popular pode ser utilizada para defesa de bens de natureza diferentes: 
natureza política e pecuniária (patrimônio público) e natureza difusa (meio 
ambiente) afirmação que comporta sérias consequências de ordem processual, como 
as que serão demonstradas. (SILVA, 2008, p. 259).  

 

E a chamada ação popular ambiental apresenta algumas peculiaridades da ação 

popular comum, como a dificuldade de se responsabilizar por meio dela, a omissão estatal em 

relação a questões ambientais, como explica Flávia Regina Ribeiro da Silva: 

 

[...] Os argumentos contrários ao acolhimento da omissão como causa de pedir vão 
desde a violação do princípio da separação dos poderes, passando pela falta de 
legitimidade do Judiciário para fazer substituir as escolhas, as decisões do Executivo 
pelas suas, de vez que o primeiro não tem representatividade eleitoral, até o mais 
utilizado que é a discricionariedade administrativa em matéria de conveniência e 
oportunidade na gestão do patrimônio público. (SILVA, 2008, p. 263). 

 

Destaca-se que sobre a discricionariedade administrativa e a respeito da gestão 

administrativa apropriada para o meio ambiente, estes fatores serão aprofundados, no próximo 

capítulo. 

Ao falar de meio ambiente do trabalho, tal instrumento pode ser utilizado, por 

exemplo, para anular uma licença ambiental de operação, concedida sem a observância da 

exigência legal de o empreendedor não ter propiciando as condições adequadas de segura aos 

seus funcionários, deixando-os expostos à agentes insalubres ou perigosos, até mesmo com 

potenciais cancerígenos, pois se trataria de vício de forma (art. 2º, alínea b, da Lei no 

4.717/1965). 

Já para a situação de reparação de dano causado, a ação popular ambiental não se 

mostra o instrumento adequado para reparação, mas sim de fiscalização dos agentes públicos 

ao, por exemplo, promoverem atos para concessão de novas licenças sem as medidas de 

compensação cabíveis para assegurar o não comprometimento estrutural das instalações, 

deixando o trabalhador em eminente risco, ou ainda em um ato que represente desvio de 

finalidade (art. 2º, alínea e, da Lei no 4.717/1965), como em relação a utilização dos valores 

provenientes da reparação cível coletiva. 

Nesse compasso, para a busca da reparação ao meio ambiente como direito difuso 

o instrumento processual mais adequado se mostra a ação civil pública, que passa a ser 

analisada. 
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3.3.2 Ação civil pública 

 

 A ação civil pública tem previsão constitucional no art. 129, inciso III, onde sua 

promoção é estabelecida como função institucional do Ministério Público, no intuito de 

proteger o meio ambiente, bem como a defesa de outros interesses difusos e coletivos. 

Sua regulação infraconstitucional é dada pela Lei no 7.347/1985, e prevê em seu 

art. 5º, como legítimos para proporem a ação civil pública ambiental, não apenas o Ministério 

Público, mas também a Defensoria Pública; a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; a 

associação que, esteja constituída a mais de 1(um) ano, e que inclua, entre suas finalidades 

institucionais, a proteção ao meio ambiente. 

Para alcançar tais objetivos, o processo coletivo ambiental, se vale de disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, sobre a regulação da defesa dos interesses coletivos e 

difusos, e tal utilização é permitida expressamente pelo art. 21 da Lei no 7.347/1985, e sobre 

isto Patrícia Miranda Pizzol destaca: 

 

O princípio da perfeita interação entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 
da Ação Civil Pública pode ser extraído dos arts. 90 do CDC e 21 da LACP. Em 
razão dessa interação entre o Código de Defesa do Consumidor e os outros diplomas 
legais que cuidam das ações coletivas, especialmente a Lei da Ação Civil Pública, 
foi dedicada a última parte do Código à tarefa de adaptá-los, o que ensejou o 
surgimento de um microssistema único, destinado à tutela de todos os direitos e 
interesses ‘coletivos’, com base no qual se vem sustentando a existência da 
denominada ‘jurisdição civil coletiva’. (PIZZOL, 2003, p. 570-571). 

 

A compatibilidade dos institutos do Código de Defesa do Consumidor na 

tramitação das ações civis públicas ambientais é também destacada por Paulo Affonso Leme 

Machado: 

 

O direito do consumidor e o direito ambiental têm pontos de convergência, pois 
tratam da proteção da vida, da saúde e da melhoria da qualidade de vida e devem 
enfrentar situações de risco ou de perigo e a nocividade de produtos e de serviços, 
havendo profunda inter-relação entre as regras processuais destinadas a defender 
esses interesses. (MACHADO, 2006, p. 197). 

 

De modo que se o ente público estiver em condição de possível réu, como por 

omissão, já que como já foi visto trata-se de responsabilidade solidária entre poluidores 

diretos e indiretos, este não poderá ajuizar a demanda, sob pena de ter a mesma extinta, por 

conflito de interesse. (SILVA, 2013). 



68 
 

Existem peculiaridades ainda quanto ao efeito da coisa julgada, na ação civil 

pública ambiental, em defesa do meio ambiente, enquanto direito difuso. Primeiro, porque se 

a ação for julgada procedente, beneficiarão demais vítimas e seus sucessores, que não fizeram 

parte direta da demanda, mas poderão já iniciar seu processo, na fase de liquidação para a 

execução. Tal possibilidade é prevista no artigo 103, § 3º do CDC, e este efeito é chamado de 

coisa julgada in utilibus. (RODRIGUES, 2010).  

Ademais, se ocorrer o contrário e a ação for julgada improcedente, não 

necessariamente prejudicará demais interessados, isto porque o efeito erga omnes, nos termos 

do art. 16 da Lei 7.347/85, não será gerado quando a sentença de improcedência for por 

insuficiência de provas, situação em que qualquer legitimado poderá ajuizar outra ação com 

idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

Apesar de todas as inovações da inteligência combinada da lei da ação civil 

pública com o código de defesa do consumidor, alguns aspectos ainda sofrem duras críticas 

da doutrina, como pela limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública ambiental, 

apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator. Exemplificando tais críticas, 

temos Marcelo Abelha Rodrigues: 

 

[...] Como se sabe, considerando que os bens ambientais são indivisíveis pela sua 
própria natureza e que não respeitam nenhuma limitação espacial, é absolutamente 
inócua, senão ridícula, a limitação territorial da coisa julgada a que alude o art. 16 da 
LACP. Dizer que a coisa julgada fica restrita “aos limites da competência territorial 
do órgão prolator” é algo absolutamente insano em matéria ambiental, porque os 
bens ambientais não podem, jamais, ser limitados pelo ser humano. Não há como 
“limitar” o desequilíbrio ecológico nesta ou naquela área, assim como não há como 
limitar o reequilíbrio ecológico neste ou naquele limite espacial. Seria como dizer, 
por exemplo, para o peixe que nada no rio o seguinte: “Olha, você não passe daqui, 
porque a decisão judicial só vale daqui pra trás”(...). (RODRIGUES, 2010, p. 246-
247). 

 

Outro aspecto de suma importância, em ações civis púbicas ambiental, é a 

utilização da inversão do ônus da prova, quando as alegações forem verossímeis ou pela 

condição de hipossuficiente da parte. (RODRIGUES, 2010). 

A principal base legal para tal inversão é a redação do art. 18 da Lei no 

7.347/1985, que dispensa a exigência de adiantamento de honorários periciais para o autor da 

ação civil pública, e a doutrina reforça sua aplicação nas ações civis públicas ambientais, até 

mesmo aplicando-se o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como explica Luiz 

Guilherme Marinoni: 
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Há um grande equívoco em supor que o juiz apenas pode inverter ou atenuar o ônus 
da prova quando pode aplicar o CDC. O fato de o art. 6º, VIII, do CDC, afirmar 
expressamente que o consumidor tem direito a inversão do ônus da prova não 
significa que o juiz não possa assim proceder diante de outras situações de direito 
material. [...] Ou seja, não há razão para focar uma interpretação capaz de concluir 
que o art. 6º, VIII do CDC não pode ser aplicado, por exemplo, nos casos de dano 
ambiental, quando se tem a consciência de que a inversão do ônus da prova ou a 
redução das exigências de prova têm a ver com as necessidades do direito material e 
não com uma única situação específica ou com uma lei determinada. Não existe 
motivo para supor que a inversão do ônus da prova somente é viável quando 
prevista em lei. (MARINONI, 2006, s.p.). 

 

De modo geral, esses são os principais aspectos processuais apresentados pela lei 

de ação civil pública, que se apresenta como principal instrumento processual para a garantia 

uma tutela diferenciada em matéria ambiental. A seguir, aborda-se o mandado de injunção e 

sua recente regulamentação por lei federal. 

 

3.3.3 Mandado de injunção 

 

O mandado de injunção tem previsão constitucional no art. 5º, inciso LXXI, 

dispondo que será este remédio processual cabível, na ausência de norma regulamentadora 

que inviabilize o exercício de liberdades e direitos constitucionais, e de prerrogativas 

inerentes à soberania, nacionalidade e cidadania. 

Entretanto, ironicamente, apesar de estar previsto no texto constitucional original, 

ou seja, desde 1988, faltava lei que o regulamenta-se. E no dia 23 de junho de 2016, após uma 

espera de quase três décadas, foi publicada a Lei no 13.300/2016, que regulamenta o mandado 

de injunção, individual e coletivo. 

Prevendo dentre outras medidas, que a demanda deverá ser proposta contra o 

Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora, sendo 

cabível o mandado mesmo em caso de ausência parcial da norma regulamentadora. 

A lei ainda dispõe no seu artigo 8º que julgada procedente a demanda, será 

estabelecido prazo razoável para a regulamentação, e talvez o dispositivo mais importante, é 

que se houver descumprimento de tal prazo, o juízo estabelecerá as condições para o exercício 

dos direitos, liberdades ou prerrogativas obstados. E tal regulamentação valerá apenas para os 

impetrantes. 

Contudo, como típico nas demandas que carecem de uma tutela diferenciada, já 

ficou previsto no parágrafo único do artigo 8º, que se o impetrante comprovar que o 

impetrado já descumpriu prazo fixado para regulamentação legal, em outro mandado de 
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injunção, fica dispensada a determinação de novo prazo, já devendo o juízo proceder a 

regulamentação para o impetrante. 

Em razão da Lei no 13.300/2016 ser recente, ainda não existem grandes 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a aplicação da Lei no 13.300/2016, para 

tutelar o meio ambiente do trabalho. 

Todavia cabe registrar a reflexão de que interpretar o artigo 5º, inciso LXXI, para 

garantir a salubridade do meio ambiente laboral, se mostra absolutamente harmônico com 

todo arcabouço do direito constitucional em si, pela própria redação do artigo 225. 

Ressaltando mais uma vez a importância de se pensar em futuras gerações, nas 

palavras de Hans Jonas: 

 

[...] A responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em relação a um 
outro ser, que se torna “preocupação” quando há uma ameaça à sua vulnerabilidade. 
Ma o medo está presente na questão original, com a qual podemos imaginar que se 
inicie qualquer responsabilidade ativa: o que pode acontecer a ele, se eu não assumir 
a responsabilidade por ele? Quanto mais obscura a resposta, maior se delineia a 
responsabilidade. [...]. (JONAS, 2006, p.352). 

 

A partir de tais palavras, se infere a importância de não apenas se pensar nas 

gerações futuras, mas de agir com responsabilidade, em sua proteção e salvaguarda, o que 

coaduna com a ideia de se valer de mais um instrumento de efetivação para a proteção do 

equilíbrio ecológico. 

Uma vez traçadas linhas básicas sobre o mandado de injunção, passa-se ao 

polêmico mandado de segurança coletivo em matéria ambiental. 

 

3.3.4 Mandado de segurança coletivo 

 

O mandado de segurança coletivo possui previsão constitucional no art. 5º inciso 

LXIX, sendo regulado pela Lei no 12.016/2009, onde o seu art. 21 prevê que pode ser 

utilizado para a defesa de direitos individuais ou de direitos coletivos. 

Ocorre que tal previsão legal, impede o seu exercício pleno para a defesa do meio 

ambiente do trabalho, já que o direito ao meio ambiente, como visto no capítulo anterior é um 

direito difuso, e não coletivo. 

A distinção entre os termos é estabelecida pelo CDC, em seu art. 81, sendo ambos 

direitos transindividuais de natureza indivisível, contudo os direitos coletivos possuem como 
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titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base. Já o direito difuso tem uma titularidade indefinida. 

Logo, como a própria constituição federal estabelece que o direito ao meio 

ambiente é um direito de ‘todos’, não é possível enquadrar tal direito, no âmbito coletivo. 

Assim, atualmente o mandado de segurança coletivo não é o instrumento mais 

indicado, até porque após longa tramitação poderia ser extinto, por não ter previsão legal para 

tutelar o objeto da causa. 

Todavia, compreendendo que a tutela diferenciada do meio ambiente laboral se 

apresenta no âmbito da jurisdição coletiva, e que dentre os instrumentos processuais 

existentes nas chamadas ações coletivas, a ação civil pública se mostra o caminho mais eficaz, 

passa-se a analisar a competência para o julgamento das ações civis públicas, sobre meio 

ambiente do trabalho enquanto um direito difuso. 

 

3.4 Competência para processar e julgar ações sobre meio ambiente do trabalho 

 

Pela redação estabelecida ao art. 114 da Constituição Federal, em seu inciso I, por 

meio da Emenda Constitucional no 45/2004, compete a Justiça do Trabalho, processar e 

julgar: “as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 

externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios”. (BRASIL, 1988, s.p.). 

Logo, por uma literal interpretação do art. 114 da Constituição é possível concluir 

que em qualquer ação civil pública ambiental, sobre meio ambiente do trabalho, a Justiça do 

Trabalho seria a competente. 

Nesse sentido, Norma Sueli Padilha, confirma a competência da Justiça do 

Trabalho, para causas envolvendo cumprimento de normas de segurança ao meio ambiente do 

trabalho: 

 

Verifica-se que a Constituição Federal atribui responsabilidade ao empregador pela 
segurança do trabalhador no seu ambiente de trabalho, bem como dispõe a CLT que 
cabe à empresa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 
trabalho e instruir os empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais (art. 157). Portanto, refere-se tal 
matéria a fato diretamente relacionado à relação de trabalho, pelo que atrai a 
competência da Justiça do Trabalho. (PADILHA, 2010, p. 404). 

 

Contudo, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJFE), juntamente com a 

Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES), ajuizou Ação Direita de 
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Inconstitucionalidade (ADI), contra o inciso I do artigo 114, no que se refere as demandas 

envolvendo servidores estatutários, que não tem vínculo celetista, e logo não deveriam, no 

entendimento destas Associações, ter seu processo julgado na Justiça do Trabalho. 

A referida ADI é a de nº 3395, e em 01.02.2005, foi publicada liminar do STF, 

que proíbe interpretação do inciso I do artigo 114, para concluir ser competente a Justiça do 

Trabalho, para processar e julgar causas envolvendo servidores estatutários.   

Em razão de tal suspensão, vários Tribunais Regionais do Trabalho (TRT), 

passaram a entender que a ação civil pública ambiental, em se tratando de meio ambiente do 

trabalho, não era de competência da justiça do trabalho, quando envolvia servidores 

estatutários.  

Enquanto que a competência para julgar a ação civil pública, sobre meio ambiente 

do trabalho envolvendo trabalhadores celetistas, não sofre tal discussão, sendo decidido de 

forma pacífica quanto à competência da Justiça do Trabalho, para essas demandas.  

Contudo, cabe discutir se o tema meio ambiente do trabalho, reconhecido como 

um direito difuso pode ser dividido entre a proteção de trabalhadores celetistas e servidores 

estatutários. 

 

3.4.1 Competência da ação civil pública ambiental sobre meio ambiente do trabalho para 

servidores estatutários 

 

Diante da liminar dada na ADI 3395, vários Tribunais Regionais do Trabalho 

passaram ao entendimento  de  que se ação  civil   pública, pretendia discutir  meio ambiente   

laboral   de   servidores   estatutários,   não   seria   competência da Justiça do Trabalho,  como   
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o TRT  da  14ª   região7,    o      TRT    da       23ª      região8,     o    TRT     da 1ª    região9,     

dentre outros. 

E como consequência, as decisões declaravam a incompetência da Justiça do 

Trabalho e forçavam sua tramitação na Justiça Comum. Cuja além da conhecida lentidão em 

comparação com a Justiça do Trabalho, a existência simultânea de várias atribuições para um 

mesmo juízo, faz com que seja impossível a prestação jurisdicional adequada para um direito 

com tantas peculiaridades, como sobre meio ambiente do trabalho. 

Considerando o resultado negativo da declaração de incompetência, e 

principalmente o fato de o meio ambiente do trabalho ser indivisível, não sendo lógico dividir 

sua tutela entre estatutários e celetistas, no dia 18.08.2015, foi publicada decisão pelo TST, 

                                                           
7 Ementa: Ação civil pública. Pretensão de tutela de direitos relativos à servidores estatutários ou à 

relações jurídico-administrativas. Incompetência da justiça do trabalho. Acordo homologado por juiz 
absolutamente incompetente em violação ao art. 114,  inciso  I, da  CF/88.  Inexigibilidade.  Por  força  da  
liminar concedida nos autos da ADI n. 3.395-6, no STF, resta suspensa toda e qualquer interpretação dada ao 
inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC/45, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a 
apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica 
relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, estando excluídas da competência da Justiça 
do Trabalho inclusive as causas dos trabalhadores contratados por prazo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, inciso IX), ainda que regidos pela CLT, conforme 
pacífico entendimento jurisprudencial do STF (Conflito de Competência n. 7199), e as questões relativas ao 
meio ambiente de trabalho desses trabalhadores, mesmo que se admita, neste último caso, a aplicação 
analógica das regras da CLT por falta de regulamentação específica nas normas administrativas. Se o Juiz do 
Trabalho, dando interpretação ao art. 114, inciso I, da Carta Política contrária à aludida liminar e à 
jurisprudência do STF, homologar acordo em sede de ação civil pública, o título executivo judicial respectivo 
será inexigível, à exegese do õ 5º do art. 884 da CLT. (RONDÔNIA. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 
Região. Segunda Turma. Recurso ordinário nº: 00367.2003.001.14.00- RO. Des. Rel. Afrânio Viana 
Gonçalves. Rondônia, 21 fev. 2008. Diário de Justiça, Rondônia, 26 fev. 2008). Grifo nosso. 

   
8 Ação civil pública. Incompetência material da Justiça do Trabalho. Saúde, higiene e segurança do 

trabalho de servidores estatutários e/ou que possuem relação jurídico-administrativa com a 
administração pública. Não é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ação civil pública 
visando impor a órgão público o cumprimento de normas voltadas à preservação do meio ambiente do 
trabalho (direito social previsto no artigo 7º, XXII, da CF), quando presentes interesses próprios de servidores 
estatutários ou que possuam relação jurídico-administrativa com a Administração consoante decidido na ADI 
n. 3.395, do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, mantém-se intacta a sentença que declarou a 
incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente ação com a remessa dos autos 
à Justiça Comum. Recurso não provido. (Mato Grosso. Tribunal Regional do Trablho da 23ª Região. Primeira 
Turma. Recurso ordinário nº: 01218.2011.008.23.00-8- MT. Des. Rel. Leila Calvo. Mato Grosso, 17 abr. 
2012. Diário de Justiça, Mato Grosso, 25 abr. 2012). Grifo nosso. 

 
9 Recurso ordinário. Contrato de trabalho temporário de servidor. Relação jurídico-administrativa. 

Incompetência da Justiça do Trabalho. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn-MC 
nº 3395, sedimentou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para examinar causas que 
versem sobre vínculo de natureza jurídico-administrativa e ainda reconheceu, no julgamento do RE nº 573202-
9, a repercussão geral da referida matéria constitucional, o que levou esta Corte a cancelar a Orientação 
Jurisprudencial nº 205 da SBDI-1. Assim, a competência para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus 
servidores é da Justiça Comum (Federal ou Estadual), e não da Justiça do Trabalho. (Rio de Janeiro. Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região. Décima Turma. Recurso Ordinário nº: 0074700-49.2007.5.01.0033 -RJ. 
Des. Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva. Rio de Janeiro, 6 de ago. 2012. Diário de Justiça, Rio de Janeiro, 
15 ago. 2012). Grifo nosso. 
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reconhecendo a competência da justiça do trabalho, para processar e julgar ação civil pública 

que trate de meio ambiente do trabalho de servidores estatutários.10 

No referido processo, o Ministro Relator Hugo Carlos Scheuermann, afastou o 

argumento sobre a liminar da ADI 3395, não apenas com argumentos legislativos jus laborais, 

ou com interpretação restritiva da liminar, mas sim com uma interpretação coerente com a 

tutela ambiental preconizada pelo texto Constitucional. 

O tema direito ambiental do trabalho foi enfrentado formalmente, expondo um 

alcance peculiar, por tutelar um bem jurídico diferenciado, qual seja, o meio ambiente e em 

especial o meio ambiente do trabalho: 

 

Com efeito, não há justificativa jurídica ou faticamente plausível para cindir o meio 
ambiente em setores – celetista e estatutário. O ambiente de trabalho é um só e as 
diretrizes elementares e imperativas de segurança, saúde e higiene do trabalho 
aplicam-se a todos os trabalhadores que laboram no recinto público, não guardando 
relevância a qualificação do vínculo jurídico que possuam com o ente público 
tomador dos serviços. (BRASIL, 2015, s.p.). 

 

O relator ainda destaca que o foco da ação civil pública em análise é sobre meio 

ambiente do trabalho, e não um simples direito individual: “O que se tutela na presente 

demanda é a higidez do local de trabalho e não o indivíduo trabalhador em si – e esta é a 

razão pela qual a qualificação ao vínculo jurídico que ostenta é irrelevante”. (BRASIL, 2015, 

s.p.). 

Em demonstração de posicionamento consoante com a mais atual jurisprudência, 

o relator ainda aponta os seguintes precedentes, do próprio TST, já trabalhando a 

argumentação justificada pela diferenciada tutela ambiental, do meio ambiente do trabalho: 

RR - 10236-94.2013.5.12.0034, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, 

                                                           
10 Trecho de ementa: agravo de instrumento em recurso de revista. Competência da justiça do trabalho. 

Ação civil pública. Defesa do meio ambiente do trabalho. Ente público. Natureza celetista ou 
estatutária da relação jurídica. Irrelevância. 1. Trata-se de ação civil pública pela qual se busca"a 
interdição do edifício sede da Procuradoria Geral do Estado","no qual laboram, além de servidores 
estatutários, ' dezenas de trabalhadores terceirizados, regidos pela CLT, os quais também se encontram 
diuturnamente expostos aos graves e iminentes riscos verificados nas dependências daquela edificação'". A 
demanda" visa à preservação da saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam 
serviço na edificação, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou estatutária, bem 
como toda a sociedade que transita por aquele ambiente ". Diante do quadro, o e. TRT concluiu que" 
A natureza do vínculo existente entre as partes, se estatutária ou celetista, não tem o condão de 
afastar a competência da Justiça do Trabalho, na medida em que a preservação do meio ambiente de 
trabalho afigura-se como um direito social (art. 7º, XXII, da Constituição Federal), e nessa condição, 
direito de todo e qualquer trabalhador ". (...) 3. Dessarte, não há como conferir outra solução à lide, 
que não a de considerar a Justiça do Trabalho competente para as ações alusivas ao meio ambiente 
do trabalho.[...]  (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Primeira Turma. Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista nº: 128500-70.2013.5.13.0025 . Des. Rel. Hugo Carlos Scheuermann. Brasília, 12  ago. 
2015. Diário de Justiça, Brasília, 18 ago. 2015). Grifo nosso. 
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DEJT 24/04/2015; e AIRR: 231-85.2011.5.19.0002, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da 

Veiga, 6ª Turma, DEJT 06/06/2014. 

Ao afirmar que mesmo com o entendimento de incompetência da justiça do 

trabalho, como regra geral, quando se trata de servidores estatutários, em razão de a ação civil 

pública versar sobre meio ambiente do trabalho, abre-se uma exceção, sendo reconhecida a 

tutela diferenciada ambiental.  

Dessa forma o TST confere um marco ao avanço da efetivação da busca pelo 

meio ambiente do trabalho sadio. De modo que realmente não é possível conceber uma cisão 

do meio ambiente do trabalho, para celetistas e estatutários, pois o bem que se tutela é 

universal, e interligado. 

Posto que em direito ambiental, conforme inteligência e comando taxativo do 

artigo 225 da Constituição, o direito é transgeracional, devendo o magistrado, no caso prático, 

para conseguir aplicar tal comando, pensar não apenas no direito positivo puro e simples, mas 

como uma determinada decisão, envolvendo direito ambiental, pode repercutir no futuro.  

Uma vez compreendido que a competência para ação civil pública sobre meio 

ambiente do trabalho, é da Justiça do Trabalho, em razão da peculiaridade do bem jurídico 

tutelado, por este mesmo motivo os operadores do direito tem o dever constante de pesquisar 

e desenvolver novas técnicas para uma tutela ao amanhã. Neste sentido, no próximo subitem é 

exposta uma inovação do novo Código de Processo Civil, para a proteção do meio ambiente 

do trabalho. 

 

3.5 Efeitos do novo CPC sobre a tutela do meio ambiente do trabalho 

 

Quando se fala em meio ambiente do trabalho, como já foi demonstrado, além de 

se tratar de um direito difuso, trata-se de um direito transgeracional, sendo necessário garantir 

direitos para gerações que ainda estão por vir. 

Assim, o código de processo civil deve instrumentalizar tal tutela, e não limitar a 

mesma. O antigo Código de Processo Civil, de 1973, não era feito em base de alcançar 

efetivamente as ações coletivas. (RODRIGUES, 2010). 

Todavia não basta pensar que com o advento no NCPC/2015, todos os problemas 

estão resolvidos expressamente em dispositivos do diploma legal, mesmo porque na seara 

ambiental, vários problemas só são percebidos no futuro, e como poderiam dispositivos feitos 

no passado, preverem aqueles?  
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Nesse sentido, Dempsey Ramos Júnior propõe uma epistemologia do tempo, para 

que seja possível efetivamente se tutelar o futuro, e para tanto vários dogmas processuais 

poderiam e deveriam ser relativizados: “Abandonar a antiga ideia de fluxo do tempo implica 

romper, também, algumas das mais antigas colunas do direito como, por exemplo, a 

imutabilidade da coisa julgada, a irretroatividade da lei e a previsibilidade dos preceitos 

jurídicos”. (RAMOS JÚNIOR, 2014, p. 287). 

No NCPC, destaca-se a tutela inibitória de ofício, prevista no art. 536, onde 

autoriza atuação de ofício do juízo para ordenar tutela específica para garantir obrigação de 

fazer ou não fazer. 

Fausto Siqueira Gaia, destaca que o direito do trabalho em si, tem como vetor 

interpretativo, a proteção ao trabalhador, e que não seria possível garantir uma efetividade da 

tutela ao meio ambiente laboral, adotando os mesmos parâmetros do direito comum: 

 

É impossível conceber a proteção integral do trabalhador ao se aplicar uma técnica 
processual civil, como a tutela inibitória, seguindo os mesmos princípios e 
parâmetros aplicáveis às relações privadas, ou seja, entre aqueles que ocupam, em 
tese, igualdade de situação jurídica. (GAIA, 2015, p.125). 

 

Gaia (2015) critica o dogma processual de segurança jurídica, como concebido 

pelo Estado Liberal, de que o magistrado deve se ater apenas aos pedidos formulados, e que 

os efeitos de sua decisão alcançarão apenas as partes na demanda, pois nesta visão é 

privilegiada a estabilidade das relações processuais, em detrimento da efetividade plena da 

prestação jurisdicional. Criticando neste aspecto a visão do processo ser um fim em si mesmo, 

e não um instrumento para efetivar o direito material. 

Sobre os elementos da demanda, Fausto Gaia aborda os elementos subjetivos e 

objetivos. Sendo os subjetivos, as partes, momento em que são citadas hipóteses positivadas 

no ordenamento jurídico brasileiro, em que os efeitos de uma sentença em um processo 

individual, alcançam terceiros, que não são partes no processo. (GAIA, 2015). 

 Ainda são ressaltadas as hipóteses de substituição processual, como por 

sindicatos de trabalhadores, nas demandas de categoria, e pelo Ministério Público do 

Trabalho, na ação civil pública ambiental. (GAIA, 2015). 

Isto para defender, que em uma demanda individual, no qual um trabalhador 

pedir, por exemplo, apenas adicional de insalubridade pela falta de equipamentos de proteção 

individual determinados pelo Ministério do Trabalho, uma vez comprovada tal alegação, seja 
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dada uma tutela inibitória de ofício, para ordenar o fornecimento dos equipamentos, para os 

atuais funcionários.  

 Evitando por meio de tutela preventiva, o dano, combatendo a ameaça de lesão 

que se apresenta ao judiciário, mesmo sem ser objeto literal e expresso nos pedidos da petição 

inicial. (GAIA, 2015). 

E assim Gaia (2015) passa a análise dos elementos objetivos da demanda, que são 

a causa de pedir e o pedido. Sobre a causa de pedir, é destacado que diferentemente do 

processo civil, não há a necessidade da precisa indicação de legislação corresponde, mas 

apenas de um breve resumo dos fatos, de que resulte a lide, por disposição processual 

expressa do art. 840 da CLT, sendo que como a CLT não se omitiu ao tema, não se pode 

aplicar as regras de conteúdo da petição inicial do CPC, de forma subsidiária. 

E tal plasticidade na causa de pedir, já embasa uma necessária releitura do 

Princípio da Adstrição, pelo Princípio da Ultrapetição, como princípio informativo do 

processo do trabalho, que permite ao juiz, por exemplo, converter um pedido de reintegração 

em indenização substitutiva, por perceber na instrução, a inviabilidade da reintegração. 

(GAIA, 2015).  

Desse modo, a causa de pedir no processo do trabalho, já apresenta um papel 

dinâmico diferenciado, do processo civil comum, ainda mais em se tratando de meio ambiente 

do trabalho, devendo ser analisadas as perspectivas da efetividade do processo e da sua 

função social, de pacificar os conflitos. (GAIA, 2015). 

Quanto ao pedido, Gaia (2015) destaca a diferença entre pedido mediato e pedido 

imediato. O pedido mediato é o pedido em si, como por exemplo, o pagamento de adicional 

de insalubridade, já o pedido imediato, é o bem da vida pretendido para ser alvo da tutela 

jurisdicional, neste exemplo, o direito ao meio ambiente do trabalho salubre. 

E o autor destaca que o próprio CPC, bem como o NCPC, prevêem a 

possibilidade de se mitigar o Princípio da Adstrição, quando garantem a possibilidade do juiz, 

de ofício, aplicar medidas para garantir a efetividade da tutela especifica. (GAIA, 2015). 

Com efeito, na busca pela efetividade ainda é destacado que o NCPC prevê 

expressamente em seu art. 4º, o direito das partes a se obter em prazo razoável, a solução 

integral do mérito. E sendo o objetivo do direito fundamental ao meio ambiente do trabalho, 

evitar lesões à saúde e segurança dos trabalhadores, resta evidente a coerência em si aplicar a 

tutela preventiva, por meio da tutela inibitória de ofício. (GAIA, 2015). 

Sobre utilização da tutela inibitória de ofício para o meio ambiente do trabalho, 

Gaia explica sua função preventiva, englobando os futuros empregados: 
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Somente com a perspectiva preventiva de lesões é que se pode buscar, no âmbito das 
relações massificadas de trabalho, o verdadeiro sentido do princípio fundamental do 
acesso à justiça, pois permite que os empregados atuais e os que futuramente sejam 
contratados não venham a sofrer danos à saúde e à incolumidade físicas e psíquicas, 
em decorrência do descumprimento por parte dos empregadores das normas de 
segurança e de medicina do trabalho. (GAIA, 2015, p. 139). 

 

Assim, princípios de preservação ambiental, como prevenção e precaução, 

mostram-se adequados para a efetividade da proteção do meio ambiente do trabalho, no 

âmbito judicial. No próximo capítulo, o foco é a tutela diferenciada no âmbito administrativo, 

quando se envolve em meio ambiente do trabalho. Possibilitando que no derradeiro último 

capítulo, se análise as medidas judiciais e administrativas mais adequadas para a tutela do 

meio ambiente da mineração, em se tratando das barragens. 
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4 TUTELA ADMINISTRATIVA DIFERENCIADA PARA O MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO 

 

Da mesma forma, a noção preservacionista contida pelos princípios da prevenção 

e precaução no âmbito judicial, também se mostra presente com destaque no cenário do 

Direito Administrativo. 

Quando se fala em Direito Administrativo, para melhor compreensão da passagem 

do olhar do direito privado, para o público, cabe uma remissão ao Direito Romano, posto que 

como enfatiza José Cretella Júnior, o ponto de partida para a diferença não deve ser o direito 

em si, mas sim a finalidade: 

 

O critério romano da distinção entre os dois ramos do direito _ público e privado _ é 
o critério finalístico ou teleológico. É o fim (e não a origem e as sanções, ou o 
objeto, como fazemos hoje), que serve de marco separador entre os dois campos: a 
ordem pública, a organização da república romana, do Estado romano – eis o campo 
do direito público, regulado pelas formas do jus publicum; a utilidade, o interesse 
particular _ eis o âmbito do jus privatum. (CRETELLA JÚNIOR, 2009, p. 20). 

 

Assim, o recorte do presente capítulo é pela finalidade do Direito Público, 

enquanto Administração Pública, em zelar pelo meio ambiente do trabalho. 

Logo, é válido realizar uma pequena incursão histórica, para compreender este 

cenário. Ocorre que no chamado Estado Absolutista, não havia um enfoque preservacionista 

ou preocupação com o ambiente em que os servos laboravam, mas apenas o reflexo da 

vontade do soberano, sem garantias como irretroatividade da lei, ou devido processo legal. 

(GAIA, 2015). 

Então o interesse do Estado era voltado essencialmente ao presente. Já no 

chamado Estado Liberal, houve o desinteresse do Estado pelo viés preservacionista, já que 

interferir em elementos como a condição de trabalho da população, seria considerado um 

abuso do poder estatal sobre a livre iniciativa, e ao direito até então absoluto, da propriedade 

privada. (GAIA, 2015). 

No Estado Social, houve o excesso de intervenções estatais, causando em certa 

medida um engessamento de algumas atividades comerciais e industriais, contudo de fato, 

denota-se uma preocupação voltada para a classe trabalhadora. Contudo tal preocupação ainda 

não era destacada ao meio ambiente do trabalho em si, apesar de alcançar a mesma, dada a 

abrangência do instituto. Mas a preocupação era voltada para direitos individuais como 
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salários, e coletivos como limites de jornada, mas não de questões de interesse difuso, como 

os impactos ambientais de uma indústria, para seus funcionários. (GAIA, 2015). 

Tal vertente veio no chamado Estado Democrático de Direito, com a recepção dos 

chamados direitos de 3ª dimensão, como solidariedade e fraternidade, e a preocupação com as 

futuras gerações, que como já dito, encontra tutela expressa na questão ambiental, com o 

caput do art. 225 da Constituição Federal. 

No Brasil, a doutrina divide a Administração Pública em dois planos: o geral e o 

estrito, sendo que o plano geral como explica Edimur Ferreira de Faria, consiste nas três 

primordiais funções do Estado, quais sejam de legislar, executar e julgar. Já o plano estrito, do 

ponto de vista objetivo, é o que mais interessa ao presente trabalho, pois trata de como se 

executar medidas para garantir interesses do Estado, como a proteção ao meio ambiente do 

trabalho por meio de determinada política pública. Sobre o plano estrito, Edimur Ferreira de 

Faria explica: 

 

No plano estrito e no ângulo subjetivo, a Administração Pública significa os órgãos 
públicos integrantes da Administração direta e as entidades públicas componentes da 
Administração indireta: autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e 
fundação pública. Vista do prisma objetivo, a Administração Pública significa o 
exercício do poder de polícia, a prestação de serviços públicos, a atividade de 
fomento e as demais atividades-meio destinadas a consecução de seus objetivos. 
(FARIA, 2016, p. 64). 

 

Neste contexto, Edimur Ferreira de Faria destaca o papel das agências 

reguladoras, enquanto autarquias especiais da Administração Pública: 

 

Criaram-se também as denominadas Agências Reguladoras, autarquias especiais 
destinadas a regular e a fiscalizar a prestação de determinados serviços outorgados à 
iniciativa privada, principalmente aqueles cujas empresas prestadoras de eram 
estatais e foram privatizadas (Sistema Telebrás e Sistema Eletrobrás). Outros 
serviços não dados em concessão podem ser regulados por essas autarquias 
especiais. (FARIA, 2016, p. 66).  

 

Sobre essa possibilidade de maior controle de atividades da iniciativa privada, 

cumpre registrar a proposta de se criar uma nova agência reguladora para a mineração, que 

seria a Agência Nacional de Mineração (ANM), previsto nos projetos de Lei no 5807/2013 e 

no 37/2011, sobre o Novo Código da Mineração. 

Segundo os projetos caberia a tal agência, não apenas gerir os contratos de 

concessão e autorização de exploração mineral, mas também criar requisitos técnicos, 

condições, limites, bem como normatizar e fiscalizar a atividade mineral como um todo. 
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Cumpre aqui registrar que o simples fato de se criar uma agência reguladora, não 

traz uma automática solução às mazelas do meio ambiente laboral da mineração. Mesmo 

porque o próprio instituto das agências reguladoras já comporta várias críticas, como destaca 

Fábio Nusdeo: 

 

[...] Por outro lado, em muitos casos, as agências oficiais desenvolvem objetivos 
próprios, à ilharga daqueles originalmente a elas assinados, tais como o prestígio, a 
carreira de seus membros, a influência sobre outros órgãos, o poder e assim por 
diante. Tais objetivos parasitas podem acabar minando o empenho original no 
cumprimento dos seus objetivos oficiais, aqueles os quais elas foram criadas. 
(NUSDEO, 2010, p. 218). 

   

Em outras palavras, apesar de ser positivo em primeira análise, o fato de os 

mandatos dos diretores das agências reguladoras serem superiores ao mandato dos que os 

indicam, permitindo maior autonomia às agências, acaba em certos casos virando aspecto 

negativo, quando os escolhidos deixam de lado os objetivos do Estado, e passam a buscar 

interesses próprios, como acumular vantagens e favores de grandes empresas da iniciativa 

privada. 

Fato é que para o funcionamento adequado da Administração Pública, tanto no 

plano geral quanto estrito, é salutar a concretização dos princípios básicos da Administração 

Pública contida no art. 37 da Constituição, e em especial o da Moralidade. 

Para aprofundar no tema central da pesquisa, em sequência será apresentada uma 

releitura dos deveres desta Administração Pública, em relação ao meio ambiente, realizando 

um recorte metodológico para a esfera laboral. 

 

4.1 Deveres da Administração Pública em relação ao meio ambiente do trabalho 

 

Para garantir a efetividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

Constituição elenca do § 1º do art. 225, alguns deveres do Poder Público, hora compreendidos 

como deveres da Administração Pública em relação ao meio ambiente do trabalho. 

Primeiramente, prevê o dever de preservar ecossistemas e o manejo ecológico das 

espécies, o que tem relação direta, por exemplo, com o meio ambiente laboral da 

agropecuária, que representa importante impacto ao ecossistema, e dada a sua interligação, 

acaba afetando o manejo de determinadas espécies, que quando chegam a uma situação de 

extinção, afetam os trabalhadores ali inseridos, que na maioria dos casos residem próximos, e 

sentem diretamente os efeitos de variações da biota local. 
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Não obstante, o texto Constituição também incumbe à Administração Pública o 

dever de zelar pelo patrimônio genético do país, refletindo, por exemplo, a produção de 

remédios, o que afeta tanto a geração de novos postos de trabalho no manejo, elaboração e 

industrialização dos medicamentos, quanto afeta aquele trabalhador brasileiro, que acaba 

pagando mais caro, por medicamento importado, quando na verdade a essência 

medicamentosa era nacional. 

Assim, incumbe ao Poder Público lato sensu, realizar políticas públicas e exercer 

o poder de polícia, para proteger este patrimônio brasileiro tão valioso e necessário para a 

população. 

Compete ainda à Administração Pública, demarcar áreas de proteção, como as 

áreas de proteção ambiental, as unidades de conservação, e as áreas de reserva legal, a fim de 

preservar o equilíbrio ecológico. Sendo que vários destes espaços são previstos tanto em 

imóveis rurais, quanto urbanos, abarcando a proteção ao meio ambiente laboral urbano e 

rural. 

A exigência de um Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA/EIA), para obras 

ou atividades potencialmente poluidoras, também se mostra de vital importância ao tema. 

Primeiramente pela expressão “prévio” que remete a uma exigência constitucional, de atuação 

prévia da administração pública voltada ao interesse difuso pela tutela ambiental, como 

explica Paulo Affonso Leme Machado: 

 

[...] A Constituição criou especificamente esse instituto jurídico, que tem uma 
diferença com o instituto já existente _ o Estudo de Impacto Ambiental- EIA. O 
texto constitucional inseriu o termo “Prévio” para situar, sem nenhuma dúvida, o 
momento temporal em que ele deverá ser utilizado. Visa evitar uma prevenção falsa 
ou deturpada, quando o empreendimento já iniciou sua implantação ou quando os 
planos de localização foram elaborados sem o EIA.[...]. (MACHADO, 2015, p. 
165). 

 

Portanto, no EIA, devem ser descriminados todos os impactos, incluindo os 

positivos e negativos. (BECHARA, 2009). Aqui sendo comum listar o meio ambiente laboral 

apenas no aspecto de impacto positivo, pela geração de empregos, e muitas vezes se 

negligencia de um olhar sistêmico ao meio ambiente do trabalho, passando por questões mais 

graves desde que materiais tóxicos estariam sujeitos os trabalhadores, até a localização de 

suas casas e/ou alojamentos, por exemplo, em uma área de possível impacto por um 

rompimento de barragem. 

Em sequência a Constituição atribui para a Administração Pública, o dever de 

controlar o emprego de técnicas, produção, comercialização, de métodos e substâncias de 
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risco elevado. O que se mostra com estreita relação com o meio ambiente do trabalho, já que 

quem e como serão aplicados métodos e técnicas de produção, comercialização e manejo de 

substâncias de risco para vida, são temas justamente do âmbito do meio ambiente do trabalho.  

De forma que tais procedimentos não podem ficar a cargo de meras portarias 

normativas, como as NR’s nº 15 e 16, do MTE, que tratam respectivamente do adicional de 

insalubridade e de periculosidade. Isto porque garantir uma compensação financeira ao 

trabalhador exposto, não significa encerrar o dever de zelo pelo meio ambiente do trabalho 

com substâncias perigosas, como define o inciso V do § 1º do art. 225 da Constituição. 

A promoção da educação ambiental, de mesmo modo, apresenta relação direta ao 

meio ambiente do trabalho, uma vez que apenas a conscientização por meio da educação, 

poderia permitir que uma dada população, em simples votação pudesse colocar na balança a 

possível geração de empregos, e também os possíveis impactos negativos, inclusive para o 

meio ambiente laboral. Situação que está distante da realidade, na qual pessoas sem qualquer 

efetiva educação ambiental, não conseguem compreender os impactos negativos, e ficam 

completamente ludibriadas pelos impactos positivos, que muitas vezes são esgotáveis, já que 

recursos naturais, como da exploração mineral, são de bens finitos. 

Nessa esteira, dar um aparente direito de escolha, em situação de verdadeira 

coação econômica e cultural, não é contemplar o almejado direito à participação popular, 

como será exposto neste capítulo. 

Por fim, a proteção da fauna e da flora, bem como a vedação a submissão de 

animais a crueldade, guarda relação íntima com o meio ambiente do trabalho. Ilustra-se aqui o 

labor dos peões de rodeio, que muitas vezes são obrigados a praticar atos de crueldade com 

animais, para melhorar a performance nas arenas, e garantir seu emprego e seu sustento. Para 

instigar o leitor, fica o questionamento: o crime nessa perspectiva seria cometido pelo peão, 

ou pelos organizadores do rodeio? Como visto o tema meio ambiente do trabalho, apresenta 

diversas facetas, passíveis de extensa discussão.  

Ao seguir o plano estrito de Administração Pública no âmbito objetivo (FARIA, 

2016), será abordado em sequência como o instituto do poder de polícia pode ser usado na 

concretude meio ambiente laboral.    

 



84 
 

4.2 Poder de Polícia Administrativo no meio ambiente do trabalho 

 

O Código Tributário Nacional (CTN) apresenta uma definição legal de poder de 

polícia, no art. 78, que está inserido no título IV do CTN, cuja temática são as taxas cobradas 

pelos entes federados.11 

Como se verá adiante, o instituto do poder de polícia tem aplicabilidade muito 

além das taxas no âmbito do direito tributário, e por isso cada doutrinador do direito 

administrativo, tenta delinear um conceito para o poder polícia da administração pública. 

Nesse sentido, compreender seu significado é tarefa essencial para uma analise de 

como o Estado pode verificar irregularidades, e aplicar medidas corretivas, em relação aos 

objetivos do poder público. 

No direito brasileiro, a Constituição prevê no art. 3º quais são os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, e estes têm relação próxima com a temática 

do meio ambiente laboral, quando se refere à constituição de uma sociedade justa, solidária, 

em um ambiente de desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e promovendo o bem 

de todos. 

Nesse contexto a noção de Justiça está intimamente ligada a justiça social 

almejada pelos direitos estabelecidos no art. 7º da Constituição, e o conceito de solidariedade 

já remete um dever que vai além do lapso temporal comum, abrangendo as futuras gerações, 

como dispõe o art. 225 da Constituição. Sobre a expressão ‘desenvolvimento nacional’ 

importante ressaltar que remete a algo mais do que um mero crescimento, mas a um 

desenvolvimento com sustentabilidade, posição amparada pela coerência do texto 

constitucional, em relação ao art. 170 da Constituição, que dispõe sobre um dos fundamentos 

da ordem econômica nacional, é a proteção ao meio ambiente.  

Quanto a menção de se promover o bem de todos neste contexto, fica evidente 

que o papel do trabalhador protegido inserido em meio ambiente do trabalho equilibrado, é 

um objetivo da república, e por tanto deve ser alvo de ação administrativa para a 

concretização de sua tutela. 

                                                           
11 Redação do art. 78 do CTN: Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção 
e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
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Diante da dificuldade já exposta, em se encontrar um conceito definido e cerrado 

sobre poder de polícia, segue apresentado o posicionamento de renomados administrativistas, 

sob um ponto conceitual para o poder de polícia. 

José Cretella Júnior destaca que a diferença entre pode de polícia no âmbito 

administrativo, e o poder de polícia judiciário do âmbito judicial, é o enfoque mais 

preventivo, próprio do direito administrativo, já que: 

 

Diversas classificações têm sido feitas da polícia, como vimos, considerando, 
cronologicamente, o momento da intervenção, ou seja, a polícia administrativa, que 
atua a priori, antes da concretização do dano, e a polícia judiciária, que a posteriori, 
isto é, depois que a segurança foi violada e a boa ordem foi perturbada. 
(CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 43). 

 

Enquanto Di Pietro (2004, p. 104), já indica que por poder de polícia compreende-

se: “a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em 

benefício do interesse coletivo”. 

Já Celso Antônio Bandeira de Mello, em entender mais amplo e atualizado, 

compreende o instituto em sentido mais amplo, abarcando tanto situações repressivas como 

preventivas já que para o referido autor, poder de polícia é: 

 

[...] atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, 
de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a 
liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora 
preventiva, ora repressiva, impondo fim de conformar-lhes os comportamentos aos 
interesses sociais consagrados no sistema normativo. (MELLO, 2006, p. 795). 

 

Entende-se que a definição ampla, realmente parece ser a mais adequada, uma vez 

que o direito administrativo tem de ser dinâmico, com atuação multifásica, para ser possível a 

tão almejada eficácia dos objetivos do Poder Público. E pela variação da manifestação do 

poder de polícia, indo desde atos essencialmente preventivos, como a fiscalização, até atos 

essencialmente repressivos, como a multa, Magno Federici Gomes e Walter Veloso Dutra 

apontam que:  

 

O poder de polícia confere ao Estado o poder/dever de restringir, limitar, frear a 
atuação do particular em nome do interesse público, atingindo basicamente os 
direitos à liberdade e à propriedade. Mas, apesar de atuar na liberdade e propriedade, 
enquanto instrumento do Poder Público, não atinge diretamente a pessoa do 
particular, mas sim os direitos e atividades da pessoa em busca do atendimento ao 
interesse público. (GOMES; DUTRA, 2015, p. 181). 
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Não obstante ser a atividade administrativa em sua predominância em atos 

preventivos, e justamente por tal característica, Alexandre Santos de Aragão (2013) explica 

que por ser via de regra, menos constritiva, a atuação administrativa deve ser balizada a partir 

do princípio da proporcionalidade.  

Aragão (2013, p. 177), destaca ainda que as atividades econômicas de um modo 

geral estão sujeitas ao poder de polícia por previsão constitucional: “Com efeito, as atividades 

econômicas estão, por força do art. 170 da Constituição Federal, sujeitas ao poder de polícia 

administrativa, exercido, eventualmente, por meio da exigência de autorização prévia de 

funcionamento”. 

Sobre o meio ambiente do trabalho, destaca-se o papel da salubridade como um 

dos elementos do tripé da ordem pública: segurança, tranquilidade e salubridade (CRETELLA 

JÚNIOR, 1999), posto que o meio ambiente de trabalho salubre, ou seja, afastadas as 

condições e agentes insalubres, é salutar para a promoção do ambiente laboral sadio, como 

dispõe a Constituição, no art. 7º, ao cuidar dos direitos sociais. 

Como exemplo prático de exercício do poder de polícia sobre meio ambiente do 

trabalho, cita-se as inspeções do trabalho, por meio dos fiscais do Ministério Público do 

Trabalho, que têm um papel salutar, de ponto de interseção entre o Direito Administrativo e o 

Direito do Trabalho, como destaca Sebastião Geraldo de Oliveira, pois:  

 

Apesar da unidade da ciência jurídica, para fins didáticos seus diversos 
compartimentos são divididos em ramos, com metodologias e princípios próprios. 
Entretanto, algumas matérias situam-se em áreas limítrofes, exigindo para sua 
compreensão o manejo de instrumentos de mais de um ramo do Direito. Assim 
ocorre com o tema da Inspeção do Trabalho, que conjuga regras provenientes da 
Administração Pública com os preceitos da legislação trabalhista e, ainda, com os 
recursos técnicos da higiene, segurança, medicina e saúde no trabalho, exigindo 
apreciação multidisciplinar. (OLIVEIRA, 2011, p. 465). 

 

Multidisciplinariedade acima citada é marca destacada do próprio Direito 

Ambiental, que por excelência não pode analisado a par dos demais ramos do Direito, mas 

sim em conjunto, para possibilitar a tutela real do meio ambiente. 

O exemplo citado das inspeções do trabalho não reflete apenas um ato 

educacional preventivo, mas também repreensivo, como quando dela decorre ordem de 

interdição de estabelecimento ou embargo de obra, sendo tal possibilidade amparada 

legalmente pela CLT, como explica Sebastião Geraldo de Oliveira: 

 

Como medida extrema na proteção da segurança e saúde dos trabalhadores, o 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego poderá interditar estabelecimento, 
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setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, conforme prevê o art. 
161 da CLT. Essa providência pode ser requerida tanto pelos serviços competentes 
da SRTE quanto por qualquer entidade sindical. (OLIVEIRA, 2011, p. 481). 

 

Sobre as Normas Regulamentadoras do MTE, como a NR 15 e 16, elas assumem 

papel especial, por darem parâmetros que tronam possíveis uma fiscalização e eventual 

autuação pelo poder público, amparada por uma certeza técnica. Por exemplo, por estabelecer 

de forma objetiva quando se configura determinados agentes insalubres no meio ambiente do 

trabalho, como frio, calor, ruído, etc.  

A força normativa atribuída às normas regulamentadores, advêm de expressa 

previsão legal na CLT, que ao tratar nos arts. 192 e 193, sobre o direito dos trabalhadores aos 

respectivos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetem o aplicador do Direito à 

consulta dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que é feito 

por meio das normas regulamentadoras.  

Assim sendo sobre o alcance do poder regulatório do MTE, Alice Monteiro de 

Barros destaca que se eventualmente uma atividade for desconsiderada insalubre, não há que 

se falar em direito adquirido ao adicional: 

 

Se houver reclassificação ou descaracterização da insalubridade, por ato da 
autoridade competente (Ministério do Trabalho), esse fato irá repercutir na 
satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da 
irredutibilidade salarial. Como exemplo, pode ser citada a retirada do mundo 
jurídico, após 20 de fevereiro de 1991, das normas ensejadoras do direito ao 
adicional de insalubridade por iluminamento insuficiente no local da prestação de 
serviços, como previsto na Portaria n. 3.751, de 1990, do Ministério do Trabalho. A 
partir dessa data, os empregados não poderão invocar o direito adquirido para 
continuar percebendo o adicional de insalubridade. (BARROS, 2013, p. 622). 

 

A abordagem isolada dos ramos do direito como lastrear apenas em Direito do 

Trabalho isoladamente, ou apenas em Direito Administrativo, ou Ambiental, não seria 

suficiente para a concretude na tutela ao meio ambiente laboral no poder de polícia. E pela 

ideal junção dos ramos, Oliveira (2011), aponta que é preciso que a Administração Pública 

busque a progressão de direitos relativos à saúde do trabalhador.  

Para assimilação de como o poder de polícia pode ser exercido no meio ambiente 

do trabalho, se faz necessário uma análise da Lei no 9.605/1998, que além de dispor sobre os 

crimes ambientais, dispõe sobre infrações e sanções administrativas, no âmbito ambiental. 

O art. 70 da Lei no 9.605/1998 define o que é infração administrativa em uma 

conceituação ampla, com a finalidade de englobar todo tipo de ação ou omissão, que viole 

alguma regra da tutela ambiental, ou ainda de recuperação do meio ambiente. Assim, uma vez 



88 
 

verificado que dada empresa apesar da previsão constitucional de zelar pela segurança de seus 

trabalhadores, expusesse os mesmos em condições perigosas, já estaria configurada uma 

infração administrativa, passível de uma das sanções administrativas apresentadas na Lei no 

9.605/1998. 

Importante ressaltar que os funcionários dos órgãos que compõe o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) têm competência para instaurar auto de infração 

ambiental, bem como para iniciarem processo administrativo. Diversos órgãos integram o 

SISNAMA, com a finalidade de serem órgãos executores, para fiscalizar e aplicar sanções, 

destacando-se em nível federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

– Instituto Chico Mendes.  

Salientando que em meio ambiente do trabalho em decorrência da junção dos 

ramos do direito ambiental e do trabalho, a competência do Ministério Público do Trabalho, e 

de seus fiscais, são suficientes para abrir inquérito civil e outros procedimentos 

administrativos, a fim de garantir o cumprimento dos direitos sociais dos trabalhadores, nos 

termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar no 75/1993, que dispõe sobre a organização 

do Ministério Público da União.  

A Lei Complementar no 75/1993, no art. 84, inciso III, ainda prevê que o 

Ministério Público do Trabalho (MPT) pode solicitar à autoridade administrativa federal 

competente, a instauração de procedimento administrativo, para zelar por direitos dos 

trabalhadores, como em razão de se manter um meio ambiente do trabalho digno, podendo 

ainda acompanhar e produzir provas ao longo do processo. 

O requerimento do MPT deve ser sempre atendido pelos órgãos ambientais, já que 

o § 3º do art. 70 da Lei no 9.605/1998, dispõe que o órgão ambiental que tiver ciência do 

cometimento de infração ambiental, é obrigado a realizar os procedimentos para apuração 

daquela infração, imediatamente, em procedimento administrativo próprio, respeitando o 

contraditório e a ampla defesa, sob pena de corresponsabilidade.  

Assim, a competência primordial para a instauração de um procedimento 

administrativo sobre meio ambiente do trabalho, em nível federal, seria do IBAMA e do 

Instituto Chico Mendes, tendo o Ministério Público do Trabalho, poder para solicitar desses 

órgãos uma instauração que não tenham feito, e em dados casos, até mesmo fazê-la. Já que 

como explica Oliveira (2011), o poder de polícia sobre meio ambiente do trabalho deve ser 

exercido com a junção das peculiaridades do direito administrativo, do direito do trabalho, e 

do direito ambiental.  
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E ainda partindo da teoria interpretativa de Dworkin (2002), a de se frisar a 

importância de que tal junção ocorra de forma coerente, respeitando o dever geral de 

coerência contida no direito, e ainda como se infere da teoria da responsabilidade com futuras 

gerações de Jonas (2006), tal junção deve além de ser coerente, respeitar a preservação do 

meio ambiente do trabalho para futuras gerações.  

Uma vez configurada a infração ambiental laboral, resta saber quais sanções 

podem ser aplicadas, e o art.72 da Lei no 9.605/1998, apresenta as seguintes possibilidades de 

sanções administrativas, aplicadas pelo poder de polícia da administração pública: 

advertência; multa simples; multa diária; apreensão do que for utilizado na prática da 

infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de fabricação e venda do produto; 

embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão total ou parcial de atividades; e 

sanções restritivas de direitos. (BRASIL, 1998). 

Sendo a maioria das sanções administrativas autoexplicativas, mas comportam 

alguns comentários. A multa simples tem sua quantificação limitada na Lei no 9.605/1998, 

sendo no mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais), e no máximo de R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais), esclarecendo que a multa tem natureza punitiva, e não 

indenizatória, assim o fato de ser multado em R$ 50.000.000,00 na esfera administrativa, não 

impede uma condenação de indenização na esfera cível, sem a limitação de teto apresentada 

na Lei no 9.605/1998. 

A multa diária, por sua vez tem o enfoque de coagir o multado ao cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, no caso da presente pesquisa, em relação a proteção do meio 

ambiente do trabalho. E está multa não apresenta expresso limite monetário, mesmo para 

evitar o cálculo de custo benefício, se o poluidor refletir se valeria a pena pagar o limite da 

multa, e descumprir a obrigação de fazer ou não fazer, afetaria a própria natureza da multa 

diária, de ser uma forte coação ao cumprimento da correspondente obrigação. (GOMES; 

COELHO; REZENDE, 2016).   

As sanções restritivas de direito, são aquelas que afetam direitos que o poluidor 

possuía ou que poderia exercer como sanção de cancelar ou suspender sua licença ou 

autorização, e ainda de impedir o mesmo de contratar com a Administração Pública, pelo 

período de até três anos. De modo que tanto a Administração Pública apurando as expostas 

infrações administrativas, quanto aplicando as sanções administrativas correspondentes são 

formas do exercício do chamado poder de polícia administrativo. 

Uma vez compreendido a configuração do instituto do poder de polícia 

administrativo, inserida no meio ambiente do trabalho, passa-se para a análise da convenção 
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n. 155 da OIT, bem como do status de supralegalidade das convenções internacionais sobre 

meio ambiente do trabalho, para então analisar o já citado no primeiro capítulo, o princípio do 

aprimoramento do meio ambiente laboral, contido na convenção n.155 da OIT.  

 

4.2.1 Convenção n. 155 da Organização Internacional do Trabalho 

 

A convenção no 155 da OIT, devidamente ratificada pelo Brasil em 1992, 

incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro, trazendo consigo um novo status de proteção 

para o meio ambiente do trabalho. Sobre essa mudança Alice Monteiro Barros apontou o 

papel da convenção na tutela pelo meio ambiente laboral, ao destacar que:  

  

Já a Convenção n. 155 sobre segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente, 
ratificada pelo Brasil em 1992, estabelece a competência do Estado na elaboração e 
execução de políticas nacionais de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho, 
instituindo um sistema de inspeção, para controle e aplicação da legislação, com 
reexame periódico das leis e políticas adotadas. (BARROS, 2013, p. 851). 

 

Em continuidade, Barros aponta o dever inerente das empresas, de zelar pela 

eliminação dos riscos inerentes ao trabalho: 

 

Assegura ao empregado o direito de deixar o local de trabalho sempre que houver 
motivo razoável de que represente perigo grave para a vida ou saúde, sem que o fato 
autorize a aplicação de sanções. No tocante às empresas, elas devem zelar pela 
eliminação de riscos e fornecer vestimentas e equipamentos de proteção, além de 
prover os estabelecimentos de meios para situações de urgência e acidentes. 
(BARROS, 2013, p. 851). 

 

A respeito da obrigação de buscar a eliminação dos riscos inerentes ao trabalho, é 

importante destacar que o empregado tem o direito de deixar o local de trabalho diante de 

uma situação de risco, o que acaba por vezes não sendo exercido, pela dependência 

econômica do empregado, que não quer causar desgaste com seus empregadores. Esse fato 

reforça o papel do poder de polícia administrativo, que não pode deixar as situações serem 

gerenciadas pelo lado hipossuficiente, mas que deve exercer uma forte e intensa fiscalização.  

Nesse sentido, Liliana Allodi Rossit indica que de acordo com a Convenção no 

155 da OIT, o empregador deve implementar medidas de segurança do meio ambiente do 

trabalho, bem como ser responsabilizado quando não o fizer: 

 

O art. 16 da Convenção 155 deixa claro que se deve exigir dos empregadores a 
garantia de que os locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e as operações 
de trabalho sejam seguros, e não tragam risco para a segurança e a saúde dos 
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trabalhadores, e que garantam que os agentes e as substâncias químicas, físicas e 
biológicas, que estiverem sob seu controle, não envolvam riscos para a saúde 
quando tomadas medidas de proteção adequada. Dessa forma, não há qualquer 
dúvida quanto à responsabilidade do empregador para implementar as medidas de 
segurança, uma vez que é o empregador quem escolhe a atividade e que tem as 
condições financeiras para esse fim. (ROSSIT, 2001, p. 125). 

 

Destaca-se novamente que a responsabilização do empregador, enquanto aquele 

que pratica atividade econômica está sujeito ao poder de polícia administrativo, que pode e 

deve fiscalizar e aplicar sanções se necessário for, para garantir um meio ambiente de trabalho 

sadio e adequado. 

Antes de discutir especificamente sobre o princípio do aprimoramento do meio 

ambiente do trabalho, é essencial esclarecer qual status hierárquico normativo as convenções 

da OIT assumem no direito brasileiro, por tratarem de meio ambiente do trabalho.  

 

4.2.2 Posição supralegal da convenção 155 da OIT 

 

Quando um ato internacional, como uma convenção, é ratificada pelo Brasil, em 

regra, passa a incorporar o ordenamento jurídico brasileiro na qualidade de lei 

infraconstitucional, salvo se versar sobre direitos humanos e forem aprovados, em dois turnos, 

na Câmara e no Senado, por três quintos dos votos dos parlamentares, quando, de acordo com 

o art. 5º, § 3º, da Constituição, equivalerão às emendas constitucionais. 

 Todavia, se versar sobre direitos humanos, e não obtiver tal votação especial, 

assumirá um papel de supralegalidade, estando inferior a Constituição, mas superior as 

demais leis infraconstitucionais. 

O status de supralegalidade é uma construção jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal (STF), baseada no precedente representativo que lastreou a súmula 

vinculante no 25 do STF, na qual se proíbe a prisão do depositário infiel, mesmo sendo 

autorizada por lei infraconstitucional, em razão da ratificação da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, que não teve aprovação com o quórum indicado no § 3º do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988.  
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Nesse sentido a teoria da supralegalidade ganhou espaço em outros precedentes, 

quando se tratava de tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos12. 

Assim, para analisar o status da Convenção nº 155 da OIT, sobre meio ambiente 

do trabalho, se mostra necessário compreender se meio ambiente do trabalho se enquadra 

como direitos humanos, o que já foi discutido no primeiro capítulo do presente trabalho, 

quando se demonstrou que por direito ambiental essencialmente se fala em direitos humanos, 

e como a divisão do meio ambiente em meio ambiente do trabalho é meramente didática, uma 

convenção sobre meio ambiente laboral, necessariamente trata de direitos humanos. 

De fato toda a questão ambiental deve ser tida como fundamental, sob pena de se 

comprometer justamente o futuro da humanidade, sendo o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, um direito humano fundamental. (COSTA, 2016). 

Logo, a Convenção nº 155 da OIT assume um caráter supralegal, sendo norma 

inferior à Constituição, porém, desde sua ratificação em 1992, hierarquicamente superior às 

normas infraconstitucionais. 

Assim, em sequência será apresentado um de seus enunciados, que se refere ao 

princípio do aprimoramento do meio ambiente laboral.  

 

4.2.3 Princípio do Aprimoramento do meio ambiente do trabalho 

 

A previsão na Convenção nº 155 da OIT de que os Estados deverão rever a 

política nacional de forma periódica, para manter a coerência e a efetividade da defesa do 

meio ambiente, esculpe a essência do princípio do aprimoramento do meio ambiente laboral. 

Este princípio se justifica pelo dinamismo da sociedade de risco contemporânea, como 

explica Liliana Aldoli Rossit:  

 

                                                           
12 Nesse sentido: Esse caráter supralegal do tratado devidamente ratificado e internalizado na ordem jurídica 

brasileira - porém não submetido ao processo legislativo estipulado pelo artigo 5º, § 3º, da Constituição 
Federal - foi reafirmado pela edição da Súmula Vinculante 25, segundo a qual 'é ilícita a prisão civil de 
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito'. Tal verbete sumular consolidou o 
entendimento deste tribunal de que o artigo 7º, item 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos teria 
ingressado no sistema jurídico nacional com status supralegal, inferior à Constituição Federal, mas superior à 
legislação interna, a qual não mais produziria qualquer efeito naquilo que conflitasse com a sua disposição de 
vedar a prisão civil do depositário infiel. Tratados e convenções internacionais com conteúdo de direitos 
humanos, uma vez ratificados e internalizados, ao mesmo passo em que criam diretamente direitos para os 
indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua 
plena efetivação (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5240/SP. Rel. 
Ministro Luiz Fux. Diário de Justiça, 01 de fev. de 2016. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso 
em: 03.12.2016). 
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[...] a Convenção reitera a necessidade do reexame das normas relativas à segurança 
e à saúde dos trabalhadores, e ao meio ambiente de trabalho, a fim de identificar os 
principais problemas, definir as prioridades para saná-los e avaliar os resultados. Tal 
necessidade decorre do fato de a atividade empresarial ser dinâmica, de modo que 
sempre será indispensável o aprimoramento das normas que tratam do meio 
ambiente de trabalho para que não se tornem obsoletas e, por consequência, 
ineficazes. (ROSSIT, 2001, p. 123).  

 

A aplicabilidade do princípio do aprimoramento, ou seja, obrigação do 

melhoramento das condições do meio ambiente do trabalho é tratado pela jurisprudência, 

como se verifica em trecho de acórdão abaixo: 

 
Oportuno registrar que a Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil em 1992 e 
promulgada por meio do Decreto 1.254/94, configurou grande marco internacional 
na proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores, ao trazer disposições que 
denotam o dever empresarial de aprimoramento contínuo da segurança no trabalho, 
a fim de implementar novas técnicas que evitem a ocorrência de infortúnios, 
garantindo a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, 
empregados ou terceirizados (Minas Gerais). Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região. Processo nº: 00679201410003002. Ementa: responsabilidade do 
empregador. degradação ambiental. poluição. responsabilização objetiva. princípio 
do aprimoramento contínuo. convenção 155 da OIT. restituição integral. A 
responsabilidade patrimonial do empregador por acidente ocorrido no meio 
ambiente produtivo é objetiva, de acordo com o artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81. O 
acidente interesse no conceito de poluição, previsto no artigo 3º, inciso III, alínea 
“a” desta lei, tendo em vista que decorreu de ausência de higidez do meio ambiente 
laboral. Pelo princípio do poluidor pagador, responde objetivamente o empregador 
pela degradação do meio ambiente de trabalho, não havendo falar em culpa 
exclusiva da vítima, pois os custos oriundos dos danos provocados ao entorno 
ambiental ou a terceiros direta ou indiretamente expostos, como os trabalhadores, 
devem ser internalizados. Inteligência dos art. 200, VIII e 225 da Constituição da 
República, do Princípio 16 da Declaração do Rio (1992) e do artigo 4º, VII da Lei 
6.938/81. A responsabilidade do empregador pela garantia de higidez do meio 
ambiente laboral foi consagrada no artigo 17 da Convenção 155 da OIT, ratificada 
pela República Federativa do Brasil em 1992. Referida convenção traz disposições 
que denotam o dever empresarial de aprimoramento contínuo da segurança no 
trabalho, a fim de implementar novas técnicas que evitem a ocorrência de 
infortúnios, garantindo a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores. 
Deve ser observado o princípio da restituição integral para o arbitramento das 
indenizações (artigos 1º, III e 3º, I da Constituição da República e artigos 944 e 949 
do Código Civil). (MINAS GERAIS, 2015, s.p.). 

 

Dessa forma, o princípio do aprimoramento do meio ambiente laboral, fruto da 

convenção no 155 da OIT, assume papel supralegal, e se mostra inserido no ordenamento 

jurídico brasileiro, já que a referida Convenção já fora ratificada pelo Brasil desde 1992. 

No próximo item será abordado como tal princípio pode e deve ser aplicado no 

âmbito do meio ambiente do trabalho, partindo da teoria dos princípios de Dworkin (2002), e 

da visão transgeracional de Jonas (2006), cujas teorias são o marco teórico da presente 

dissertação. 
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4.2.4 O poder de polícia administrativo como instrumento de aplicação do princípio do 

aprimoramento do meio ambiente do trabalho 

 

Para analisar a viabilidade da junção dos institutos do poder de polícia 

administrativo com o princípio do aprimoramento do meio ambiente laboral, advindo da 

Convenção no 155 da OIT, é essencial esclarecer sobre o método de interpretação de 

princípios apresentado por Dworkin (2002), e a visão sobre os direitos das gerações futuras, 

apresentado por Jonas (2006), já apresentado no primeiro capítulo. 

Na visão de Dworkin (2002), os princípios existem em uma dimensão de 

coexistência harmônica, devendo guarda um dever de coerência na relação deles. Enquanto a 

teoria de Jonas (2006), afirma que a geração presente tem deveres para com a geração futura, 

o que corroborado em nosso ordenamento jurídico, pela própria constituição ao garantir o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para futuras gerações. 

Assim, partindo da conjugação de tais teorias, é possível compreender que a 

reunião dos instrumentos Poder de Polícia Administrativo e Princípio do Aprimoramento não 

só é uma possibilidade, como é uma necessidade, para efetivação plena da tutela do meio 

ambiente do trabalho.    

No sentido de aperfeiçoar constantemente o meio ambiente laboral, pelo 

aprimoramento do próprio poder de polícia, Alexandre Santos de Aragão advoga a tese, 

mesmo sem citar o princípio do aprimoramento do meio ambiente laboral, por se tratar de 

mecanismo administrativo com menor capacidade de constrição da liberdade dos indivíduos: 

 

Sendo o poder de polícia a modalidade regulatória menos constritiva, o Princípio da 
Proporcionalidade impõe que, sempre que atenda ao interesse visado e a matéria 
tenha sido deixada pela Constituição à discricionariedade do Legislador, o Estado 
deva, antes de considerar a atividade como serviço público ou como atividade 
econômica de interesse público, buscar aperfeiçoar os mecanismos regulatórios de 
polícia administrativa tradicional para que não tenha que lançar mão de meios mais 
constritivos. (ARAGÃO, 2013, p. 178). 

 

A utilização do princípio da proporcionalidade aponta Paulo Roberto Pereira de 

Souza:  

 

Como o bem jurídico tutelado é a própria vida humana, esse direito foi elevado ao 
nível constitucional, sendo prevalente sobre os demais que lhes são inferiores. Nesse 
caso, pode ocorrer um conflito de direitos fundamentais, como o direito de 
propriedade ou o de livre iniciativa com o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Diante de um conflito de direitos fundamentais, utiliza-se a aplicação 
do princípio da proporcionalidade, que prevê a prevalência do interesse coletivo 
sobre o individual. (SOUZA, 2016, p. 293). 
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Sebastião Geraldo de Oliveira ainda defende que a melhora constante do meio 

ambiente de trabalho, para a redução dos riscos à saúde dos trabalhadores, já está prevista de 

forma expressa na Constituição, no art. 7º, inciso XXII, ao prever a mitigação dos riscos 

pertinentes ao trabalho, por meio de normas de higidez e salubridade. E nesse sentido o autor 

aponta que: 

 

Essa previsão implicou avanço considerável, já que foi consagrado o direito à 
“redução dos riscos” inerentes ao trabalho, garantindo-se, pela primeira vez, normas 
de saúde no trabalho, em complemento aos direitos de higiene e segurança já 
contemplados nas constituições anteriores. Trata-se do princípio do risco mínimo 
regressivo [...].  (OLIVEIRA, 2011, p. 469). 

 

Inclusive ao definir o que seria um princípio, como o princípio do aprimoramento 

do meio ambiente do trabalho, Dworkin (2002) dispõe sobre a obrigação do Poder Público, ou 

seja, no âmbito administrativo e de políticas públicas, de lhe garantir efetividade, ao afirmar 

que os princípios servem como algo para mostrar o caminho que as autoridades públicas 

devem seguir. 

Portanto, a união dos institutos se mostra extremamente coerente com o arcabouço 

do ordenamento jurídico brasileiro, e, consequentemente, válida, partindo da necessidade de 

busca de efetividade defendida por Ronald Dworkin, com a necessidade de se pensar e 

salvaguardar os direitos das gerações futuras, defendida por Hans Jonas. 

Logo, a utilização do poder de polícia para efetivar o princípio do aprimoramento 

do meio ambiente do trabalho, pode ser percebida para intensificar a aplicabilidade do 

princípio da precaução e prevenção. 

Uma vez que com o avanço da ciência, caso seja constatado uma possibilidade 

mais segura e sadia ao meio ambiente laboral, qualquer licença pode e deve ser revista por 

meio do poder de polícia de fiscalizar, já que todo empregador tem a obrigação de aprimorar 

o meio ambiente laboral de seus funcionários, constantemente, acompanhando os avanços da 

ciência. 

Esse seria o caso, por exemplo, de se proibir barragens de rejeito, caso exista uma 

solução alternativa, viável, que possa garantir um aprimoramento da segurança do meio 

ambiente do trabalho, o que será alvo de discussão aprofundada no próximo capítulo. Mas 

antes, dando continuidade às peculiaridades da relação administrativa com o meio ambiente 

do trabalho passa-se a analisar as formas de participação popular, desde o direito à 

informação, e ainda sobre o papel do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
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4.3 Participação popular no direito administrativo sobre meio ambiente laboral 

 

Para compreender a importância da participação popular no âmbito 

administrativo, bem como os elementos essenciais para sua concretude, novamente se faz 

necessária uma breve incursão histórica, para compreender que democracia não se resume ao 

direito de votar, como aponta Edimur Ferreira de Faria ao ponderar que: 

 

Ante ao fracasso do Estado do bem-estar, intervencionista por excelência, o desejo 
de democracia manifestado nas revoluções do século XVIII resurge numa tentativa 
de aproximar o Estado do povo para que juntos adotem, democraticamente, políticas 
públicas de interesse da sociedade. O Estado não deve unilateralmente tomar as 
decisões de interesse social. Ao contrário, deve partilhar essa função com os 
segmentos da sociedade. A eleição dos dirigentes estatais e dos representantes do 
povo nos parlamentos não é o bastante na prática da democracia. [...]. (FARIA, 
2016, p. 57).  

 

Edimur Ferreira de Faria segue indicando como poderia se materializar está 

almejada participação popular: 

 

[...] São necessários a fiscalização e o acompanhamento dos eleitos, o diálogo 
permanente com eles e a cobrança das promessas sociais, feitas por ocasião das 
eleições. Além disso, a sociedade deve dispor de mecanismos adequados, postos à 
sua disposição para participar da concepção e escolhas das políticas públicas que 
efetivamente interessam aos seus destinatários. (FARIA, 2016, p. 57). 

 

Entende o autor que para a execução de tal participação popular não basta 

simplesmente ter dispositivos que teoricamente dão voz ao cidadão. Isto porque o que se 

precisa não é de uma aparente participação popular, mas sim de uma real e efetiva 

participação popular. 

E o ponto de partida para tanto, é que o cidadão esteja bem informado, posto que 

sem a informação precisa e clara, o cidadão é facilmente manipulado, e sua participação fica 

comprometida, por não ser exercida em pleno livre arbítrio. 

As informações em questões ambientais, em princípio devem ser fornecidas para 

população pela Administração Pública, Paulo Affonso Leme Machado, em obra dedicada ao 

direito da informação, destaca que está é a regra geral adotada pelas Constituições modernas: 

 

As Constituições modernas apontam o Poder Público como responsável por 
transmitir as informações que ele tenha recebido ou coletado, quando haja interesse 
individual, social, coletivo e ambiental. Não se levantam dúvidas no sentido de que 
os órgãos públicos têm competência de fazer a gestão da informação pública. 
(MACHADO, 2006,  p. 104). 
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Entretanto Machado defende que a coleta de informações não deve ser exclusiva 

do Estado, sob pena de criar a possibilidade de se ocultar dadas informações. E para 

solucionar tal impasse Paulo Affonso aponta que as associações também devem poder realizar 

a coleta de informações: 

 

Merece incentivo – inclusive fiscal – a coleta de dados por parte de associações nas 
vizinhanças de locais que exerçam as referidas atividades perigosas. Não se trata de 
invasões de locais privados, ou públicos para buscar a informação. Contudo, em 
casos de extrema gravidade, diante da inoperância dos Poderes Públicos, deve-se 
solicitar ao Judiciário que permita a coleta de dados, pelas associações legalmente 
instituídas, no interior mesmo das fontes poluidoras. A fidedignidade dos dados 
ambientais não depende somente de serem originários da Administração Pública. 
(MACHADO, 2006, p. 105).  

 

No âmbito do meio ambiente do trabalho cabe acrescer aqui os sindicatos, e as 

associações de familiares de trabalhadores expostos a determinados riscos, como instituições 

de interesse legítimo em coletar informações. 

O papel dos sindicatos no âmbito da defesa do meio ambiente do trabalho, 

também merece destaque, tanto por terem representantes que podem verificar as condições de 

trabalho nas empresas, como nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA’s), ou 

como nas negociações coletivas, onde podem estabelecer novos patamares de regras para a 

segurança do ambiente laboral, e ainda do ponto de vista judicial, podendo ingressar em juízo 

com ações coletivas, a fim de proteger os direitos sociais dos trabalhadores. Contudo, como 

destaca Raimundo Simão de Melo, ainda não há uma conscientização pela parte dos 

dirigentes sindicais, da importância de se exercer tal papel: 

 

[...] Ocorre que os dirigentes sindicais brasileiros, na sua maioria, não se 
conscientizaram ainda da importância do meio ambiente seguro, como forma de 
preservação da saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores, pois o 
principal pleito trabalhista ainda tem sido sobre aumentos salariais e outras cláusulas 
sociais; além disso, no geral, ainda continua incipiente a negociação coletiva, como 
forma mais importante e ágil de prevenção ambiental, principalmente em momento 
de muito desemprego, porque os trabalhadores, e, por consequência os sindicatos, 
por razões óbvias, têm como preocupação principal a manutenção dos postos de 
trabalho, mesmo que em condições inseguras. (MELO, 2010, p. 83). 

 

A fraqueza das negociações coletivas para preservar o meio ambiente do trabalho, 

assume maior risco com o projeto de reforma trabalhista apresentado pelo governo federal, 

sob o número de Projeto de Lei no 4.962/2016, que pretende alterar a redação do art. 618 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para expressar que as disposições de negociações 
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coletivas, tanto por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, 

prevalecerão sobre o disposto em Lei. 

Todavia, a proposta original ainda traz uma importante ressalva ao tema meio 

ambiente do trabalho, pois afirma que a prevalência sobre a Lei, é concretizada apenas se não 

contrariar a Constituição Federal e as normas de medicina e segurança do trabalho. Essas 

normas que tratam essencialmente sobre meio do trabalho. Mas caso seja aprovada, como está 

na redação original, a ressalva só surtirá efeitos, com uma fiscalização eficiente, por meio do 

poder de polícia administrativo, e claro sob o crivo futuro do Poder Judiciário.   

As formas de participação popular na seara administrativa, sobre meio ambiente 

do trabalho, destacam-se no procedimento administrativo, como as audiências públicas no 

licenciamento ambiental, e a possibilidade de denúncia pelo cidadão, de alguma infração 

administrativa ambiental. 

Todavia, antes de adentrar ao tema, é preciso esclarecer alguns conceitos como 

licenciamento ambiental, estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto sobre o 

meio ambiente. 

Por licenciamento ambiental, de acordo com a Lei Complementar no 140/2011, 

compreende-se o procedimento administrativo com a finalidade de decidir sobre o 

licenciamento ou autorização, de empreendimentos ou atividades, que utilizam recursos 

ambientais, e apresentam efetiva ou potencial capacidade poluidora, sendo que no Brasil 

atualmente é um procedimento trifásico, que consiste nas seguintes etapas: licença prévia, 

para analisar a localização e os possíveis impactos positivos e negativos da obra ou 

empreendimento; licença de instalação, para a instalação de máquinas e equipamentos 

necessários à atividade em questão; e por fim a licença de operação, no qual é realmente 

permitido o funcionamento da obra ou atividade. (MACHADO, 2015). 

Nessas fases são impostas condições para o prosseguimento do procedimento 

administrativo, as chamadas condicionantes, que visam minimizar impactos negativos, e 

dispor limites de preservação, como em uma área próxima território ambientalmente 

protegido. (MACHADO, 2015). 

Cumpre registrar a existência da proposta de Emenda Constitucional de nº 65, que 

objetiva dar fim ao chamado licenciamento ambiental, nos moldes hoje estabelecidos, no 

intuito de imprimir maior celeridade para o início do empreendedorismo. Contudo, por 

representar retrocesso socioambiental, ao diminuir a intensidade da proteção ambiental, há um 

aparente vício de inconstitucionalidade, como destacam Costa e Monteiro: 
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Logo, a PEC 65 se mostra inconstitucional, pelo arcabouço normativo do direito 
ambiental, sendo que ao invés de se abolir o licenciamento ambiental, fica evidente 
a necessidade de debate sobre o aprimoramento do mesmo, mas não para reduzir a 
proteção ambiental, como proposto pela PEC 65, mas sim para ampliar a proteção 
ambiental. (COSTA; MONTEIRO, 2016, p. 258). 

 

Fato é que sobre o licenciamento ambiental em vigência no Brasil, há exigência 

constitucional de um estudo prévio de impacto ambiental, para que a Administração Pública 

possa decidir sobre a autorização de uma obra ou atividade, de forma consciente sobre suas 

consequências não apenas econômicas, mas também sobre o meio ambiente, incluindo o meio 

ambiente do trabalho. 

Nesse sentido, Raimundo Simão de Melo destaca a importância deste estudo, e o 

papel do MPT para exercer o poder de polícia administrativo: 

 

Trata-se o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, para o âmbito trabalhista, de 
importante instrumento de tutela ambiental que, não obstante isso, infelizmente é 
pouco utilizado, mas que deve ser incentivado e perquirido pelas autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho e Emprego, como forma de se prevenirem 
efetivamente os riscos ambientais e os consequentes danos à saúde e integridade 
física e psíquica dos trabalhadores. Realmente, se toda a empresa, antes de se 
instalar, ou de executar prorrogação de horário em atividades insalubres, tivesse a 
fiscalização e aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive sobre os 
equipamentos utilizados, menores seriam os casos de acidentes de trabalho e de 
doenças ocupacionais. (MELO, 2010, p. 99).    

 

Para cumprir esse papel, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA deve listar 

de forma técnica todos os impactos, positivos e negativos, realizado por uma equipe 

multidisciplinar, contratada pelo empreendedor, mas que não vincula a administração pública, 

uma vez que a concessão de licença ambiental não é um ato obrigatório (vinculado), mas sim 

discricionário da Administração Pública. 

Por ato discricionário não se deve entender escolha livre, sem qualquer respaldo 

técnico, mas de que a Administração Pública pode, por exemplo, como base no princípio da 

precaução, negar uma licença ambiental, por risco que sequer é provado cientificamente, 

bastando um indício razoável de dano intolerável para a população. (BECHARA, 2009). 

Nesse sentido Edimur Ferreira de Faria define a discricionariedade como a 

obrigatoriedade da escolha válida: 

 

A discricionariedade conferida ao agente público pela norma de direito consiste na 
faculdade que lhe é atribuída, não para fazer a escolha segundo seu livre arbítrio, 
mas para adotar a melhor conduta em conformidade com os princípios 
constitucionais e a legislação aplicável ao caso concreto. (FARIA, 2016, p. 291). 
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Ainda segundo autor tal ato discricionário comporta um controle judicial sobre o 

mérito do ato administrativo, sendo possível que o poder judiciário declare nulo determinado 

ato administrativo discricionário, para que então o agente público possa fazer a escolha 

válida, preservando a coerência do ordenamento jurídico. (FARIA, 2016). 

Salientando que a concessão da licença ambiental é ato discricionário, mas a 

formulação e apresentação do EIA é obrigatória. E por ser o EIA, um documento técnico de 

diversas áreas do conhecimento, como geologia, direito, química, física, sua compreensão 

para um simples leitor, não é tarefa simples. Por isto, existe o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), que contém as informações de forma mais simples, para possibilitar sua ampla 

compreensão popular, como explica José Afonso da Silva: 

 

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA refletirá as conclusões do Estudo de 
Impacto Ambiental. Por ele, a equipe multidisciplinar oferece seu parecer sobre a 
viabilidade do projeto, seu impacto no meio ambiente, as alternativas possíveis e 
convenientes, assim como a síntese das atividades técnicas desenvolvidas no Estudo. 
Requer, por isso, que seja apresentado de forma objetiva e adequada à sua 
compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, 
ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 
visual, de modo a que se possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, 
bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. (SILVA, 2013, 
p. 320). 

 

O direito a participação popular começa a se evidenciar no procedimento de 

licenciamento ambiental, justamente neste momento de elaboração do RIMA, pois é 

necessária a publicidade ampla desses estudos, como destaca Paulo Affonso Leme Machado: 

 

Dar publicidade ao Estudo transcende o conceito de possibilitar a leitura do Estudo 
ao público, pois passa a ser dever do Poder Público levar o teor do Estudo ao 
conhecimento público. Deixar o Estudo à disposição do público não é cumprir o 
preceito constitucional, pois – salvo melhor juízo – o sentido da expressão “dará 
publicidade” é publicar – ainda que em resumo – o Estudo de Impacto em órgão de 
comunicação adequado. A audiência pública no EPIA, ainda que não prevista 
expressamente pela Constituição, implicitamente está contida no texto 
constitucional, pois dar publicidade é partilhar a informação, por todos os meios 
eficazes e disponíveis. (MACHADO, 2015, p. 166). 

 

Apesar da defesa do autor, pela obrigatoriedade tácita da Audiência Pública, é 

pacífico o entendimento na doutrina, de que em princípio ela não é obrigatória, mas que passa 

ser se for solicitada dentro do procedimento indicado no art. 2º da Resolução n. 9/1987 do 

CONAMA. Procedimento esse que consiste em ser solicitada por entidade civil, ou pelo 

Ministério Público, ou ainda por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos. Sendo que o local de 
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realização da audiência pública, também deve ser acessível, para possibilitar um real exercício 

da participação popular, como destaca José Afonso da Silva: 

 

A Audiência Pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do 
produto em análise e do respectivo RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos 
presentes as críticas e sugestões a respeito. Pode ser determinada pelo órgão 
licenciador ou solicitada por entidade civil, Ministério Público, 50 ou mais cidadãos 
ou órgãos do meio ambiente, no mínimo em 45 dias a contar da data do recebimento 
do RIMA. Será convocada pelo órgão licenciador através de correspondência 
registrada aos solicitantes e divulgação nos órgãos da imprensa local. Ocorrerá em 
local acessível aos interessados, será dirigida pelo órgão licenciador. Será lavrada 
ata de cada Audiência Pública, que com seus anexos, servirá de base, juntamente 
com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou 
não do projeto. (SILVA, 2013, p. 322). 

 

Contudo, a condução das audiências públicas, vem sendo duramente criticada, por 

não impactar em uma possibilidade de vedação ao empreendimento, caso a população seja 

contrária, mas apenas consta-se as manifestações em uma ata, que devidamente registrada 

passa a integrar o conjunto documental, assim como o RIMA, para que a administração 

pública decida liberar ou vetar a atividade ou empreendimento. 

Além do fato de que dada a pobreza de algumas regiões, a promessa de postos de 

trabalho, muitas vezes já é suficiente para que a população fique refém desses 

empreendimentos. Logo, esse fator esvazia a presença da população nas audiências públicas, 

afastando todo o ideal de participação popular efetiva, em um Estado Democrático de Direito. 

De acordo com o art. 225 da Constituição, não se trata de um direito disponível o 

dever de zelo pelo meio ambiente, já que não é apenas um direito dos presentes, mas também 

das futuras gerações. Sendo tal noção de responsabilidade transgeracional, trabalhada por 

Hans Jonas, ao considerar as gerações futuras credoras de um meio ambiente equilibrado. 

(JONAS, 2006). 

Importante registrar que se a audiência pública for solicitada nos moldes acima 

estabelecidos, e haja a recusa do empreendedor em fazer a audiência, pode-se anular todo o 

licenciamento ambiental daquela obra ou atividade a ser licenciada.13   

                                                           
13 Ementa de julgado de nulidade por ausência de audiência pública: Agravo de instrumento. Ação civil 

pública ambiental. Instalação de indústria de reciclagem de baterias automotivas e sucatas de chumbo. 
Atividade altamente poluidora. Princípio da precaução. Irregularidade na concessão das licenças prévia 
e de instalação. Ausência de EPIA/RIMA e de audiência pública. Paralisação das obras e de qualquer 
ato referente ao processo de licenciamento ambiental. Liminar concedida, ante a presença dos requisitos 
legais. Ausência de ilegalidade ou qualquer abusividade que justifique a reforma da decisão. Recurso 
desprovido. (TJ-PR - AI: 4244911 PR 0424491-1, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 
18/12/2007, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7535) 
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A atuação direta da participação popular na administração pública, a respeito de 

infrações ao meio ambiente do trabalho, não fica limitada à publicidade dos estudos técnicos, 

nem a realização da audiência pública. Isto ocorre porque a Lei 9.605/98, no seu art. 70, § 2º, 

assegura que qualquer pessoa, mesmo sem comprovação de cidadania por título de eleitor, 

verificando situação de infração ambiental, pode apresentar representação para o órgão 

ambiental competente, que tem responsabilidade funcional de dar prosseguimento a 

investigação e eventual autuação. 

Assim, a população consegue auxiliar a Administração Pública, na fiscalização 

exercida por meio do poder de polícia administrativo, ressaltando que de acordo com o art. 

225 caput da Constituição Federal de 1988, todos tem o dever de preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, para as futuras gerações. Logo, pela ótica da teoria da 

responsabilidade transgeracional, de Hans Jonas, tal possibilidade de participação popular, faz 

todo sentido com o arcabouço estruturante de um Estado Democrático de Direito, que se 

preocupa com direitos difusos no paradigma da solidariedade e fraternidade para com o 

futuro. (JONAS, 2006). 

Destaca-se ainda que as formas ora apresentadas, de atuação da participação 

popular no âmbito administrativo, são apenas exemplificativas, devendo por certo 

acompanhar o dinamismo da sociedade, sendo válidas as manifestações e divulgação de 

informações por redes sociais, e aplicativos, que já fazem parte da realidade brasileira. 

Entretanto, há de se registrar a dificuldade em confirmar a veracidade de 

informações veiculadas pela internet, bem como o fato de que ao compartilhar informação 

falsa, sem dúvida está praticando o ato de divulgar publicamente informação falsa, 

implicando em consequências civis, penais e administrativas, que por não serem o foco da 

presente pesquisa, não serão agora aprofundadas. 

A participação popular, como visto, acompanha todo o processo administrativo, e 

não apenas ele, posto que o fato de ter se judicializado uma questão, não afasta o direito a 

participação popular, muito pelo contrário, já que existem ações como a ação popular 

ambiental, que serve justamente para materializar a participação popular no cenário judicial. 

Na linha tênue entre o contexto administrativo e judicial encontra-se o termo de 

ajustamento de conduta, que passa a ser estudado em sequência. 

 



103 
 

4.4 Termo de ajustamento de conduta 

 

O termo de ajustamento de conduta é uma ferramenta comumente utilizada pelo 

Ministério Público, apesar de não ser o único legitimado, para a concretização de um acordo, 

estabelecendo obrigações para o administrado.  

Sobre sua essência conceitual, advinda do CDC e amparada na Lei no 7.347/1985, 

Raimundo Simão de Melo explica que: 

 

O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é “um acordo” pelo qual o inquirido 
em um inquérito civil ou em qualquer outro Procedimento Administrativo se 
compromete a adequar-se à conduta legal, mediante uma cominação. Foi criação da 
lei n. 8.078/90 (CDC), que acrescentou o § 6º ao art. 5º da Lei n. 7.347/85. (MELO, 
2010, p. 124). 

 

Pela natureza do TAC de ser uma espécie de acordo, no qual há uma premissa de 

concessão recíproca para um entendimento consensual, advém uma discussão se o meio 

ambiente, por ser direito indisponível, poderia se sujeitar a um acordo, ou a um TAC. 

Ana Luiza de Andrade Nery aponta que tal discussão gira em torno de um falso 

problema de indisponibilidade, porque a lei autoriza expressamente o TAC na Lei da Ação 

Civil Pública, que trata em sua maioria de direitos difusos e coletivos, sem qualquer ressalva 

quanto a eles. (NERY, 2012). 

A autora ainda aponta que na realidade o TAC é um meio eficaz e consensual de 

evitar demandas judiciais, representando vantagens bilaterais: 

 

Em nosso entender, essas peculiaridades consistem, como já exposto, na observância 
da principiologia atinente ao ajustamento de conduta, que envolve tanto aspectos de 
direito privado como de direito público, mas que não possuem o condão de alterar a 
natureza privada do negócio, tampouco lhe retiram a característica transacional, 
porquanto preservadas as concessões mútuas que as partes fazem, conjuntamente, 
com a finalidade de evitar ou pôr fim à demanda judicial por meio do compromisso 
de ajustamento. (NERY, 2012, p. 163).  

 

A celeridade em relação ao processo judicial acaba sendo um ponto crucial na 

defesa do meio ambiente do trabalho, como destaca Liliana Allodi Rossit: 

 

Para a adequação do meio ambiente de trabalho, o compromisso tem-se revelado de 
extrema importância, porque, realizado o parecer técnico durante a tramitação do 
inquérito civil, sempre com a participação da empresa, pode-se, por meio desse 
instrumento, abreviar a tomada de soluções. (ROSSIT, 2001, p. 174). 
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Ainda sobre o interesse da Administração Pública de evitar a demora judicial em 

demandas envolvendo o meio ambiente do trabalho, Raimundo Simão de Melo acrescenta: 

 

Tem legitimidade ativa para firmá-lo tanto o Ministério Público como os outros 
legitimados – órgãos públicos – descritos no art. 5º da Lei n. 7.347/85. Esse 
instrumento propicia maior agilidade e efetividade dos negócios jurídicos relativos 
aos direitos e interesses metaindividuais – difusos, coletivos e individuais 
homogêneos –, notadamente no que respeita à defesa do meio ambiente, que requer 
tutela imediata, a qual muitas vezes não se consegue com ação judicial. (MELO, 
2010, p. 124). 

 

Destacando que o compromisso assumido ao assinar o termo de ajustamento de 

conduta, pode não por fim ao problema, como no caso em que o administrado simplesmente 

deixa de cumprir o compromisso assumido. Mais ainda assim, a administração pública ganha 

tempo, pois geralmente os TAC’s ambientais têm multas elevadas, e, além disso, o termo de 

ajustamento de conduta representa um título executivo extrajudicial. Como explica Liliana 

Allodi Rossit: 

 

A obrigação de fazer ou não fazer, fixada no compromisso de ajustamento de 
conduta homologado pelo Ministério Público, que tem a característica de título 
extrajudicial, caso não seja adimplida, ensejará execução específica, sem prejuízo da 
multa fixada no título, que pode ser cobrada pela via da execução por quantia certa, 
a qual deve ter caráter cominatório, pois o que interessa é o ajustamento do ambiente 
de trabalho e não o seu equivalente pecuniário. (ROSSIT, 2001, p. 174). 

 

Em outras palavras, uma vez descumprido, a administração não precisa ingressar 

com uma demanda na fase de conhecimento, podendo já iniciar na fase execução, posto que 

estará executando o termo de ajustamento de conduta que fora descumprido. 

Todavia, para ter tal força executória, é necessário observar vários requisitos ao se 

formular os termos do TAC, como por exemplo, detalhar pormenorizadamente quais as 

obrigações de fazer, de pagar, e de não fazer, com datas, valores, e o maior número de 

especificações possíveis, para permitir a ampla fiscalização do Poder Público, sobre o 

cumprimento dos termos assumidos, e ainda para caso necessite, possa executar o 

administrado, apresentando no TAC os requisitos de um título executivo extrajudicial: 

certeza, liquidez e exigibilidade. (MACHADO, 2015). 

Uma vez compreendido os aspectos gerais da tutela judicial ambiental debatido no 

capítulo anterior, e da tutela administrativa ambiental ora discutida, bem como o arcabouço 

do direito material ao meio ambiente do trabalho apresentado no primeiro capítulo, passa-se 

ao objetivo central da dissertação, no capítulo seguinte. Ao analisar as barragens de 
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mineração, sob o ponto de vista do meio ambiente do trabalho, abordando aspectos técnicos 

sobre as barragens e os rejeitos, bem como do direito material e processual do meio ambiente 

do trabalho, tanto em âmbito judicial, quanto administrativo.  
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5 BARRAGENS DE REJEITO DE MINERAÇÃO SOB O OLHAR DO MEIO 

AMBIENTE DO TRABALHO 

 

Após o dia 05 de novembro de 2015, com o maior desastre ambiental brasileiro, 

pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora SAMARCO, a temática ‘barragem 

de mineração’ tomou conta dos noticiários. 

Todavia, analisar apenas o lado negativo da mineração constitui um 

comprometimento da pesquisa, pois a mineração assume papel fundamental na economia 

brasileira, como destaca Beatriz Souza Costa ao defender o minério de ferro como um bem de 

uso do povo: 

 

[...] Ou seja, a exploração mineral da substância ferro, seu beneficiamento e 
transformação, eleva a qualidade de vida dos brasileiros. Explicando melhor, o 
minério de ferro, com outros valores agregados, trona a vida do homem, no mínimo, 
mais prazerosa e com qualidade. Constata-se que o ser humano não consegue mais 
viver sem o benefício dos transportes, ou seja, carros, ônibus, metrôs e aviões, dos 
eletrodomésticos como fogões e geladeiras, dos utilitários das áreas de saúde, como 
os aparelhos cirúrgicos. Todo esse bem-estar provém do minério de ferro, que é um 
bem comum do povo, ambiental e difuso, e com um valor patrimonial que tem como 
titulares “todos”, segundo os arts. 5º, caput, e 225, caput, da Constituição. (COSTA, 
2009, p. 145). 

 

Com as palavras da autora acima citada, fica evidente que a atividade minerária 

não apenas se mostra útil, como também necessária ao desenvolvimento brasileiro, e para 

efetivar princípios constitucionais como a Dignidade da Pessoa Humana, ao tornar possível a 

fabricação de inúmeros equipamentos cirúrgicos hospitalares.  

Destacando que a Dignidade da Pessoa Humana advém na Constituição Federal 

de 1988 de modo expresso, sendo um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

todavia nas constituições anteriores, não havia nenhuma menção expressa a ela, como salienta 

novamente a autora: 

 

A maioria das Constituições brasileiras anteriores à Constituição de 1988 sempre 
iniciou seus textos enfatizando a organização do Estado. Visualiza-se uma clara 
importância estrutural estatal sobre o valor preponderante do povo brasileiro. 
Nenhuma delas sequer fez menção, expressamente, à dignidade da pessoa humana. 
(COSTA, 2009, p. 22). 

  

A respeito da Dignidade da Pessoa Humana, Paulo Umberto Stumpf e Francisco 

Haas pontuam que na atual sociedade, a dignidade da pessoa humana deve ser o objetivo final 

do desenvolvimento técnico: 
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Concluímos que na sociedade contemporânea os direitos do ser humano e da 
sociedade chegam à convicção ética de que a pessoa humana é sempre um fim e 
jamais um meio e de que todo o poder somente se legitima à medida que se faz 
mediação da justiça e do bem comum dos cidadãos e da natureza. Que todo 
desenvolvimento técnico deve ser orientado para a promoção integral da pessoa 
humana e dos povos. (STUMPF; HAAS, 2015, p.88). 

 

Mesmo tendo tal noção de que o progresso deva se dar para uma vida digna, isto 

não autoriza que qualquer risco seja absorvido, e autorizado em prol de um bem maior. Lado 

outro é importante destacar que não existe o risco zero, posto que toda atividade gera um risco 

e um impacto ao meio ambiente. (BECHARA, 2009). 

Assim, para administrar a tensão entre riscos e proteção do meio ambiente, se faz 

necessária uma gestão do risco. E quando se fala em atividade minerária, o risco gerado é 

mais acentuado, razão inclusive porque o art. 225 no seu § 2º dedica-se expressamente aos 

que exploram minerais, prevendo a responsabilidade destes por recuperar o meio ambiente 

que seja degradado.  

Os riscos da atividade minerária são evidentes não apenas no Brasil, mas em todo 

mundo. Para ilustrar com o direito comparado, como no Uruguai se vê um risco mais 

acentuado da atividade minerária, Hernán Celorrio destaca que: 

 

Toda actividad industrial encierra riesgos comerciales ordinarios y a ello no están 
exentos los desarrollos mineros, pero las características propias de la minería 
involucran riesgos mayores muy específicos, que obligan a una mejor conformación 
de la pautas de seguridad jurídica inherentes a la operación.[...].  (CELORRIO, 
2015, p. 26).  

 

Hernán Celorrio destaca três tipos de riscos comumente apresentados pela 

atividade minerária. Sendo eles o risco geológico, o risco comercial, e o risco político. Quanto 

ao risco geológico Hernán Celorrio explica que em razão deles, é preciso uma forte segurança 

jurídica nas etapas exploratórias, para prever situações de futuras retrações da atividade, e 

seus impactos, evitando a geração de mais fatores de risco: 

 

En síntesesis, dada la elevada incidencia del riesgo geológico, en el desarrolllo de la 
actividade, y asimismo sus consecuencias sobre los efectos comunitarios de su 
eventual retracción, es razonable consolidar firmes configuraciones de seguridade 
jurídica en las etapas exploratórias para evitar la generación de factores adicionales 
que lo profundicen. (CELORRIO, 2015, p. 27). 

 

Quanto ao risco comercial, Hernán Celorrio destaca que tal risco está presente em 

toda atividade econômica, mas que pela demora entre o início das pesquisas e a efetiva 
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extração mineral, os riscos comerciais são acentuados, já que não é possível prever com 

exatidão qual será o preço de um mineral que começa a ser explorado hoje, quando realmente 

estiver disponível para a venda. (CELORRIO, 2015). 

E de fato segundo Celorrio (2015), não há como prever alguns desdobramentos do 

risco comercial, contudo destaca que o Estado pode minimizar este risco, garantindo uma 

estabilidade tributária, citando como exemplo de adoção de tal medida, a Argentina: 

 

[...] la estabilidad de la relación tributaria es altamente significativa pues permite 
uma proyección de costos desde los inicios exploratorios y consecuentemente, 
esquemas de financiamiento más realistas. Una de las principales decisiones que 
adoptara Argentina para promover inversones mineras de magnitud fue 
específicamente la prescipción normativa estatuyendo la estabilidad fiscal, desde el 
momento del registro de la factibilidad del yacimiento, entendiendo que la 
estabilidad no ampara las modificaciones de escalas tributarias, en cuanto no 
excedieran el tope total de tributos nacionales y locales, vigentes al momento del 
registro formal ante la Autoridad Administrativa de la factibilidade del proyecto 
minero en cuestión. (CELORRIO, 2015, p. 28-29). 

  

Por derradeiro, sobre risco político o autor se refere não apenas a riscos de 

instabilidade política, econômica, mas também riscos pelas restrições ambientais impostas 

pela Administração Pública: 

 

El riesgo político no se circunscribe exclusivamente a aquellos países con 
condiciones de alta inestabilidad política y/o económica, sino que también alcanza 
como se adelantara, a limitantes particulares, tales como las provenientes de muy 
discrecionales apreciaciones sobre la debida protección ambiental. (CELORRIO, 
2015, p. 29-30). 

 

Celorrio (2015), ainda destaca que países com acentuada autonomia regional, 

como a Argentina, acabam tendo regiões com alto risco político, dado as restrições ambientais 

mais intensas, e outras regiões com risco político praticamente inexistente.  

No Brasil, como demonstrado exaustivamente no capítulo anterior, a 

Administração assume constitucionalmente uma serie de obrigações ambientais em nível 

federal, que não permitem a uma dada região, descartar ou reduzir o nível de proteção 

ambiental estabelecido constitucionalmente, para salvaguardar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Na sequencia aplica-se o recorte metodológico para peculiaridades das barragens 

de rejeito de mineração, e em especial de minério de ferro, para posteriormente explicar as 

técnicas de alteamento, e seus desdobramentos, para posteriormente analisar sua viabilidade 

sob o crivo do meio ambiente do trabalho. 
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5.1 Barragens de rejeito de mineração 

 

Para definição conceitual do que seriam barragens, André de Paiva Toledo, José 

Cláudio Junqueira Ribeiro, e Romeu Thomé, apontam o seguinte conceito amplo:  

 

[...] Nesse contexto, barragem pode ser conceituada como qualquer estrutura em um 
curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de 
substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o 
barramento e as estruturas associadas. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 2016, p. 15). 

 

O conceito acima transcrito reflete a ideia ampla de barragem, incluindo, por 

exemplo, barragens de hidrelétricas, que não são objeto da presente pesquisa. 

Especificamente, as barragens de rejeitos provenientes da atividade minerária, os autores 

destacam que: “Estas barragens representam, então, uma categoria especializada desse tipo de 

estrutura de contenção de material, dotada de porte distinto e funcionamento próprio em 

comparação com as barragens hidrelétricas e de controle de fluxo hídrico. [...]”. (TOLEDO; 

RIBEIRO; THOMÉ, 2016, p. 15).  

Justamente sobre a conceituação de barragem de rejeitos da atividade minerária, 

considerando suas peculiaridades, Herbert Miguel Angel Maturano Rafael, esclarece que: 

 

Uma barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para armazenar 
resíduos de mineração, os quais são definidos como a fração estéril produzida pelo 
beneficiamento de minérios, em um processo mecânico e/ou químico que divide o 
mineral bruto em concentrado e rejeito. O rejeito é um material que não possui 
maior valor econômico, mas para salvaguardas ambientais deve ser devidamente 
armazenado. (MATURANO RAFAEL, 2012, p. 22). 

 

Quanto a origem das barragens de rejeito no Brasil, Joaquim Pimenta de Ávila, 

aponta para mais de 300 anos atrás: 

 

As barragens de rejeitos no Brasil surgiram das atividades de mineração, as quais 
tiveram seu início no Brasil, em épocas que remontam há cerca de 300 anos atrás. 
Antes até da corrida do ouro no oeste americano, a atividade de mineração de ouro 
no Brasil já havia se iniciado com a Mina da Passagem, em Mariana [...]. (ÁVILA, 
2012, p. 11). 

 

Entretanto, em sua origem histórica, a disposição dos rejeitos nessas barragens 

rudimentares, e a destinação final do escoamento da lama, era extremamente precária, como 

explica Ávila (2012, p. 11), “Em relação aos rejeitos de mineração, as atividades de 

mineração, por muito tempo, descartaram seus resíduos na natureza, em cursos d’agua ou 
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lançando-os em terrenos adjacentes, formando depósitos sem nenhuma preocupação de 

ordenação e sistematização”. 

Ávila aponta que a melhoria significativa com o trato do rejeito de mineração, nas 

barragens de rejeito, se deu partir da década de 30: 

 

Precedentes legais gradativamente trouxeram um fim à disposição incontrolada de 
rejeitos na maioria dos países ocidentais, com o cessamento de práticas inadequadas 
que ocorriam até 1930. Entretanto, algumas destas práticas acontecem até hoje em 
muitos países em desenvolvimento. (ÁVILA, 2012, p. 12). 

 

A vida útil dessas barragens tem previsão comum entre 50 até 100 anos, podendo 

ser prolongada com uma manutenção cuidadosa e criteriosa. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 

2016). 

Para ilustrar a fragilidade das barragens adotadas até a década de 30, Ávila 

ressalta que uma forte chuva já comprometia a estabilidade de tais barragens: 

 

[...] As barragens construídas no início do século XIX geralmente eram projetadas 
transversalmente ao curso d’agua, com considerações limitadas apenas para 
inundações. Consequentemente, quando fortes chuvas ocorriam, poucas destas 
barragens permaneciam estáveis. Raramente existiam técnicos envolvidos na fase de 
construção e operação. (ÁVILA, 2012, p. 12). 

 

Quanto a preocupação ambiental, Joaquim Pimenta de Ávila aponta seu 

crescimento de influência sobre as barragens, a partir da década de 80: 

 

A partir da década de 80, os aspectos ambientais também cresceram em importância. 
A atenção foi amplamente voltada para estabilidade física e econômica das 
barragens, considerando o potencial de dano ambiental e os mecanismos de 
transporte de contaminantes. Aspectos de estabilidade física têm permanecido na 
vanguarda, por causa de recentes acidentes com barragens de rejeitos que ganharam 
amplo espaço na mídia, com implicações financeiras severas em muitos casos. 
(ÁVILA, 2012, p. 13).  

 

Assim, os acidentes com rompimento de barragens, acabam por viabilizarem o 

avanço tecnológico para uma estabilidade mais adequada dessas estruturas. Os acidentes de 

rompimentos de barragens com maior destaque são relacionados por Gianno Lopes 

Nepomuceno, com os números de vítimas fatais: 

 

Existem vários tipos de desastres ambientais que ocorreram, como por exemplo, o 
rompimento de barragens de minério no ano de 1986 em Itabirito na barragem de 
rejeitos minerários de Fernandinho com 7 óbitos, em 2001 na localidade de Nova 
Lima a barragem de Macacos com rejeitos minerários causou 5 óbitos, no ano de 
2003 em Cataguases rompo a barragem de rejeitos industriais sendo denominada 
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como a barragem de Cataguases que gerou danos com contaminação expansiva do 
rio Paraíba do Sul, efetuando mortandade de animais, peixes e interrupção do 
abastecimento de água de 600.000 pessoas. Na continuação em 2007, na cidade de 
Miraí a barragem do Rio Pomba Cataguases se rompeu com rejeitos minerários 
deixando mais de 4000 pessoas desabrigadas ou desalojadas, no ano de 2014 na 
cidade de Itabirito a barragem da Herculano se rompe com rejeitos minerários 
deixando 193 óbitos. (NEPOMUCENO, 2016, p. 99). 

 

Além da relação extensa de casos de rompimento de barragens acima 

relacionadas, o referido autor também dá enfoque ao maior desastre ambiental brasileiro: 

 

Certamente os desastres ambientais se propagam nas mais variadas regiões, contudo 
aconteceu o maior desastre ambiental do país no ano de 2015, o rompimento da 
barragem de “Fundão”, no povoado de Bento Rodrigues, localizado no município de 
Mariana (MG), 19 óbitos, 1 desaparecido e 600 desabrigados ou desalojados. [...] 
(NEPOMUCENO, 2016, p. 100). 

 

Apesar do foco sobre acidentes de barragens restarem atrelados a imagem do 

Brasil, ante o caso do rompimento da barragem de Fundão, importante registrar que tais 

eventos são uma realidade em todo mundo, o que traz a reflexão sobre a segurança da 

existência de barragens. No mundo, estima-se que existam 3.500 barragens de rejeitos, e 

desde 1970, sendo registrado de dois a cinco rompimentos por ano. (TOLEDO; RIBEIRO; 

THOMÉ, 2016). 

Como exemplos de rompimentos de barragem em outros países, cita-se em 1985, 

o rompimento da barragem da mina de fluoreto, no norte da Itália, próximo de Trento, com 

268 mortes, e em 2000, o rompimento da barragem da mina de ouro da Usina de Aurul, na 

Romênia, causando a poluição do rio Tisza, atingindo outros países como a Hungria e a 

Sérvia. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 2016). 

Ávila (2012, p. 13), revela que a intensidade da produção minerária, acabou em 

certa medida, comprometendo a estabilidade das barragens, e facilitando a ocorrência de 

casos de rupturas: “Entretanto, com o progresso das atividades de mineração e aumento da 

escala de operações, os problemas estruturais destas barragens passaram a representar riscos 

maiores e rupturas significativas começaram a ocorrer”. 

Ávila (2002), ainda indica uma relação proporcional entre o número de caos de 

ruptura de barragens e a extensão de seus danos, com os avanços tecnológicos para garantir 

uma maior estabilidade das barragens.  

Assim, para reflexão sobre os avanços tecnológicos que estão por vir, se faz 

necessário compreender minimamente os danos causados pelo rompimento da barragem em 

Bento Rodrigues. E a respeito da extensão do dano ambiental, pelo rompimento da barragem 
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de ‘Fundão’, da mineradora SAMARCO, Nepomuceno (2016, p. 100), aponta que: “[...] Os 

danos causados pelo rompimento da barragem foram exorbitantes e incalculáveis contra as 

vidas humanas e não humanas que foram dizimadas, afetando diretamente todo meio 

ambiente desde o povoado de Bento Rodrigues até o litoral do Espírito Santo”.  

Dessa feita, uma vez compreendido que os danos ultrapassaram o caráter local, 

atingindo outro Estado e ainda desaguando no mar, se fazem necessárias profundas reflexões 

ao tema barragens. O dano para o meio ambiente do trabalho é evidente, uma vez que uma 

mineradora do porte da SAMARCO gera milhares de empregos diretos, com carteira assinada 

pela mineradora, e milhares de postos de trabalho indiretos, incluindo serviços prestados por 

empresas terceirizadas. Por uma questão de praticidade, muitos destes trabalhadores e suas 

famílias, moram perto da mineradora, em vilas como Bento Rodrigues, que por diversas vezes 

estão situadas no caminho de um eventual rompimento.  

Logo, se cada evento de rompimento de barragem, gera grande repercussão na 

sociedade, para avanços tecnológicos, não seria o caso, diante do maior desastre ambiental 

brasileiro, de se pensar em métodos alternativos às barragens? 

Todavia, ao invés de formas alternativas às barragens, a tecnologia criada foi no 

sentido de ampliar as barragens, que muitas vezes já estavam repletas de rejeitos, e sem 

possibilidade geográfica de expansão lateral, por ficarem geralmente em grandes vales. E a 

engenharia trouxe a possibilidade de se ampliar a altura das barragens, como explica Joaquim 

Pimenta de Ávila: 

 

Posteriormente, as técnicas de observação do comportamento das barragens durante 
a operação vieram reforçar o controle da segurança em longo prazo. Com o passar 
do tempo, a produção de rejeitos aumentou e as áreas para disposição se tornaram 
cada vez mais escassas, culminando no desenvolvimento dos projetos de engenharia 
permitindo a construção de barragens com alturas cada vez maiores. [...]. (ÁVILA, 
2012, p. 13). 

 

Para tais técnicas no intuito de aumentar a altura das barragens, é dado o nome de 

técnicas ou métodos de alteamento, que se dividem em três tipos: de montante, de jusante, e 

da linha de centro, que serão explicados em sequência. 

  

5.2 Métodos de alteamento de barragens 

 

Método de alteamento de barragem significa método para aumentar a altura de 

uma barragem, permitindo o acúmulo maior de rejeitos. Explicam André de Paiva Toledo, 
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José Cláudio Junqueira Ribeiro e Romeu Thomé, que o alteamento permite o prolongamento 

da vida útil da barragem, e consequentemente a viabilidade econômica da extração mineral: 

 

O alongamento da vida útil das barragens de rejeitos constitui prática recorrente 
entre as mineradoras. A barragem inicial é, muitas vezes, subdimensionada pelo 
empreendedor, que assim mobiliza menos capital no momento da implantação do 
projeto. São realizados, então, alteamentos sucessivos dessas barragens, aumentando 
sua capacidade de estocagem de rejeitos. Vale destacar ainda, que os custos de 
alteamentos são bem inferiores aos estimados para a construção de novas barragens. 
(TOLEDO; RIBEIRO; TOMHÉ, 2016, p. 110).  

  

Importante destacar que a viabilidade econômica ser levada em consideração, não 

fere o arcabouço jurídico ambiental já apresentado no primeiro capítulo, uma vez que partindo 

do método de interpretação de Ronald Dworkin, os princípios como de proteção ambiental e 

de livre iniciativa, são coexistentes, in casu, inclusive em um princípio específico que é o 

desenvolvimento sustentável. Destacando que desenvolvimento sustentável não quer dizer 

deixar de lado a análise da viabilidade econômica, mas sim agregar a ela, a viabilidade 

ambiental e social. 

O estudo da área de engenharia em matéria de alteamento, não se limita ao 

conseguir uma estrutura para comportar estes novos andares de rejeitos, mas sim engloba um 

acompanhamento constante, como explica Joaquim Pimenta de Ávila: 

 

[...] Esses projetos se tornam possíveis com a ampliação contínua do conhecimento e 
controle dos aspectos de segurança, tais como melhor compreensão do 
comportamento dos materiais, novos desenvolvimentos na ciência de mecânica do 
solo, introdução de equipamentos cada vez mais robustos para movimentação de 
terras. (ÁVILA, 2012, p. 13). 

 

O autor ainda aponta que na maioria dos casos de ruptura de barragem, o que 

acontece é aplicação inadequada dos métodos conhecidos pela engenharia, como falhas no 

projeto e durante o monitoramento das barragens. (ÁVILA, 2012). 

No mesmo sentido, Toledo, Ribeiro e Thomé defendem que o acompanhamento 

rigoroso das estruturas se faz necessário: 

 

A segurança dessas estruturas deve ser efetivamente assegurada por intermédio de 
acompanhamento rigoroso na construção e operação, além de inspeções diárias, 
observando-se, dentre outras ocorrências, as geometrias, as movimentações, os focos 
de erosão e a drenagem. Além disso, o comportamento previsto em projeto também 
deve ser objeto de monitoramento. O registro dessas inspeções constitui, desse 
modo, medida imprescindível para subsidiar as medidas de prevenção cabíveis. 
(TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 2016, p. 111). 
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Uma vez compreendido que por alteamento, significa aumentar a altura das 

barragens, com acompanhamento constante das mesmas, na sequência, segue a abordagem de 

cada um dos tipos de alteamento: à montante, à jusante e de linha de centro. 

  

5.2.1 Método à montante 

 

O método de alteamento à montante significa a construção de um aterro hidráulico 

feito com o próprio rejeito bombeado, em diques que geralmente são construídos com o 

próprio rejeito escavado. (MATURANO RAFAEL, 2012). 

Em outras palavras, os diques para a elevação da altura da barragem, são 

dispostos como em uma escada, voltada na direção interna da barragem, e construídos sobre 

os próprios rejeitos, que constituem a fundação do alteamento à montante. Para melhor 

compreensão, segue uma figura que retrata o alteamento à montante: 
 

Figura 1 – Método de alteamento à montante 

 
Fonte: PET, 2015, p.1. 
 

A figura evidencia que o que constituí a base desta modalidade de alteamento, é o 

próprio rejeito, demarcado na imagem de azul, que possui diversas formas de composição, e 

nem sempre é adequado como fundação de uma barragem. 

Assim, as principais vantagens do alteamento à montante são o menor gasto, a 

agilidade na sua construção, e o melhor aproveitamento da área. As principais desvantagens 

são o maior risco de ruptura, seja pela qualidade do material utilizado, ou por abalos sísmicos, 

e a dificuldade de se ter um sistema de drenagem eficiente. (MATURANO RAFAEL, 2012).  

Logo, a maior desvantagem do método à montante é a baixa na segurança, 

intensificada pelo atual contexto, na qual a sociedade relembrou a força e dimensão dos 

impactos de uma ruptura de barragem. (TOLEDO, RIBEIRO, THOMÉ, 2016). 

A próxima técnica de alteamento abordada é chamada de alteamento à jusante, e 

em contraponto com o método à montante, representa a forma considerada mais segura de 

alteamento. 
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5.2.2 Método à jusante 

 

O método de alteamento à jusante possui independência estrutural da disposição 

dos rejeitos, sendo construído geralmente sobre o dique inicial, com materiais próprios para 

sua fundação, e ainda são dispostos para fora da barragem, para evitar que a sua estabilidade 

dependa da resistência dos rejeitos ali contidos. 

Nesse sentido, explica Herbert Miguel Angel Maturano Rafael: 

 

Neste processo construtivo, cada alteamento é estruturalmente independente da 
disposição do rejeito, melhorando assim a estabilidade da estrutura. Todo o 
alteamento da barragem pode ser construído com o mesmo material do dique de 
partida, assim como os sistemas de drenagem internos podem ser também instalados 
durante o alteamento, permitindo um melhor controle da superfície freática. 
(MATURANO RAFAEL, 2012, p. 31). 

 

Dentre as vantagens do método à jusante, destaca-se a probabilidade reduzida de 

uma ruptura interna, bem como um melhor sistema freático para absorção da água, pois este 

modelo exige um sistema de drenagem feito entre a estrutura dos diques, e não entre os 

rejeitos propriamente ditos. (MATURANO RAFAEL, 2012).  

Já dentre as desvantagens destacam-se o custo elevado, o tempo maior para sua 

construção, e o menor aproveitamento da área disponível. (MATURNIANO RAFAEL, 2012).   

Para ilustrar melhor essa modalidade de alteamento, segue a figura que retrata o 

alteamento à jusante: 

 
Figura 2 – Método de alteamento à jusante  

 
  Fonte: PET, 2015, p.1. 
 

Interpreta-se da figura acima que além do custo pela fundação própria e com 

independência estrutural da disposição dos rejeitos, essa modalidade precisa de espaço nas 

laterais da barragem, para ser construída, sob pena de impossibilitar esse tipo de alteamento. 
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Destaca-se que o rejeito, representado na figura na cor azul, não retrata a base ou alicerce dos 

alteamentos, diferentemente do alteamento à montante. 

Esse alteamento também pode usar o próprio rejeito compactado, mas é mais 

comum a estrutura com materiais independentes, no método à jusante, até pela logística da 

quantidade de rejeito necessário para formar de modo autônomo os diques, no 

posicionamento que são feitos em sentido jusante, ou seja, para fora na barragem. 

(MATURANO RAFAEL, 2012). 

Importante ressaltar que esse método é o mais recomendado para áreas com 

intensidade de abalos sísmicos, tendo em vista a menor probabilidade de rupturas internas da 

barragem. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 2016). 

O outro método de alteamento é conhecido como método da linha de centro, que 

passa a ser explicado em sequência. 

 

5.2.3  Método da linha de centro 

 

O método de alteamento da linha de centro representa um meio termo entre os 

métodos à montante e à jusante, pois na base do alteamento tem uma parte fundada nos 

rejeitos e outra parte nos próprios diques. 

A ideia desse método é de promover um custo intermediário entre os dois 

métodos já apresentados, e uma estabilidade maior do que pelo método à montante. Este 

método intermediário é assim definido por Herbert Miguel Angel Maturano Rafael: 

 

Este método é uma solução intermediária entre os dois métodos apresentados 
anteriormente, possuindo uma estabilidade maior que a barragem alteada somente 
com o método à montante, porém não requerendo um volume de materiais tão 
significativo como no alteamento somente com o método à jusante. (MATURANO 
RAFAEL, 2012, p. 32). 

 

Para retratar melhor o método da linha de centro, segue a figura que o ilustra: 
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Figura 3 – Método de alteamento da linha de centro  

 
    Fonte: PET, 2015, p.1. 
 

Na figura acima fica evidente se tratar de uma solução intermediária, pois o 

rejeito, representado de azul, compõe parte da estrutura dos diques, não sendo inteiramente 

responsável pela estabilidade da barragem, como na modalidade à montante, mas também não 

tendo a independência estrutural do método à jusante. 

Dentre as vantagens dessa modalidade, destaca-se a economia de espaço físico, 

em relação ao método à jusante, a necessidade de menor quantidade de material para os 

diques, e uma drenagem interna mais eficiente, em comparação ao método à montante. 

(MATURANO RAFAEL, 2012). 

Já dentre as desvantagens do alteamento da linha de centro, destaca-se na verdade 

não ser tão segura, estável e com um sistema de drenagem tão eficiente, quando comparado 

ao método à jusante. (MATURANO RAFAEL, 2012). 

Sobre a economia dos métodos à montante e da linha de centro, Joaquim Pimenta 

de Ávila ressalta a importância de um sistema de drenagem eficiente, como no método à 

jusante: 

 

Os métodos de alteamento por montante e pela linha de centro têm vantagens 
econômicas, pois apresentam redução do custo de implantação e têm o custo de 
construção e custo operacional distribuído no tempo. Entretanto, tem na água dos 
poros do rejeito e do reservatório, o principal elemento instabilizador. (ÁVILA, 
2012, p. 23). 

 

O elemento instabilizador citado acima é um fator que prejudica a estabilidade e 

compromete a segurança das barragens, tornando as mesmas mais suscetíveis à rupturas.  

Uma vez conhecidos os métodos de alteamentos e suas principais peculiaridades, 

em sequencia será abordado casos de proibição do alteamento à montante, no Chile desde a 

década de 70, e em Minas Gerais, a partir de 2016. 
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5.3 Direito comparado: proibição de alteamento à montante 

 

No Chile, país com grande sismicidade, ou seja, constantes abalos sísmicos e 

terremotos houve uma mudança de marco na legislação de barragens, após um terremoto 

romper várias barragens em 1965, como explica Joaquim Pimenta de Ávila: 

 

Assim, na década de 50, muitos dos princípios fundamentais de geotecnia já eram 
compreendidos e aplicados em barragens de contenção de rejeitos. Em 1965, um 
terremoto causou rompimento de muitas barragens no Chile, recebendo considerável 
atenção e tornou-se um fator chave na pesquisa sobre as causas da ruptura. (ÁVILA, 
2012, p. 13). 

 

Cinco anos depois do referido terremoto, por meio do Decreto Supremo nº 

86/1970, foi proibido o método de alteamento à montante das barragens de rejeito no Chile.14 

Tal proibição ficou estabelecida no artigo 28 do referido decreto, onde dispõe que apenas 

permite-se duas formas de alteamento, a de construcción aguas afuera, nome dado ao 

alteamento à jusante, em razão da dinâmica da água pela forma geométrica do alteamento, e 

sua capacidade de drenagem, e o sistema mixto, que é o intermediário no Brasil conhecido 

como alteamento da linha de centro. (CHILE, 2017). 

Atualmente o Decreto Supremo nº 86/1970 encontra-se revogado por decreto de 

2007, mas a proibição do alteamento à montante persiste no ordenamento jurídico chileno, 

sendo inclusive utilizada como argumento no ano de 2016, para o Ministério Público Federal 

brasileiro, por meio da recomendação nº 60 de 2016, propôs ao DNPM, a vedação de novos 

alteamentos à montante: “[...] CONSIDERANDO que os grandes acidentes havidos com 

perdas de vidas no Brasil nos últimos anos, desde 1987, envolveram este tipo de método de 

barragem a montante, cuja construção é proibida em alguns países, como no Chile; [...]”. 

(MPF, 2016, p. 6).  

No Brasil, até o caso do rompimento da barragem de Fundão, consubstanciando o 

maior desastre ambiental nacional, e ainda de consequências transnacionais, haja vista que a 

lama da barragem se espalhou pelo mar, não havia proibição expressa ao método de 

alteamento à montante. 

Já em 02 de Maio de 2016, com o advento do Decreto estadual no 46.993, o 

governo do Estado de Minas Gerais, instituiu a Auditoria Técnica Extraordinária de 

Segurança de Barragem, prevendo em seu art. 7º que ficam suspensas a emissão de orientação 

básica e a formalização de processos de licenciamento ambiental de novas barragens pelo 

                                                           
14 Barragens de rejeito que no Decreto Supremo nº 86/1970 são chamadas em espanhol de tranques de relaves. 
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sistema de alteamento à montante, até que o COPAN delibere critérios específicos para tanto. 

(MINAS GERAIS, 2017).   

Assim, analisando o direito comparado entre Brasil e Chile, nota-se que em ambos 

os casos, a proibição da forma menos segura de se fazer o alteamento de uma barragem, só foi 

incorporada ao ordenamento jurídico, após a população sentir as consequências de uma 

ruptura de barragem, e por consequência os riscos de se administrar barragens com menor 

grau de estabilidade. No caso do Brasil, ainda não é uma proibição permanente, e nem mesmo 

válida em todo território nacional. 

De fato o Brasil não possui registros de grandes e frequentes abalos sísmicos, 

como no Chile, e o alteamento à montante se mostra absolutamente não recomendado para 

áreas com constantes eventos sísmicos. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 2016). 

Todavia, há de ser levada em consideração, a possibilidade científica dos 

chamados abalos sísmicos induzidos, que são impulsionados por obras ou atividade de grande 

impacto no relevo e no meio ambiente, como é o caso da mineração. 

Resta evidente que a discussão sobre a proibição ou não do método de alteamento 

a montante, é algo que merece uma discussão especial, sob o prisma do meio ambiente do 

trabalho. Contudo para a proteção plena do ambiental laboral, é de se registrar que o 

alteamento à jusante tem menor probabilidade de ruptura, mais ainda sim pode se romper sem 

o monitoramento adequado. 

Então seria pertinente extinguir as barragens de rejeitos? E isto seria possível do 

ponto de vista da engenharia? Para responder tais perguntas, se faz essencial esclarecer se o 

conteúdo das barragens da mineração, ou seja, se é de fato rejeito, ou se seria resíduo sólido, 

tema abordado em sequencia. 

 

5.4 Barragem de rejeitos ou de resíduo sólido da mineração? 

 

Uma discussão de como chamar as sobras da mineração, pode parecer uma perda 

de tempo ou propósito. Contudo, do ponto de vista jurídico é essencial a identificação 

conceitual adequada, para se determinar como será a gestão deste material. 

Primeiramente é importante destacar que a gestão mineral já define dois tipos 

distintos de resíduos, sendo o rejeito propriamente dito, e o estéril. Por estéreo compreendem-

se os materiais escavados, que acabam se fragmentando na extração, e que apresentam baixo 

valor econômico, e geralmente ficam dispostos em pilhas. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 

2016). 
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O rejeito, por sua vez compreende-se como sendo os resíduos resultantes do 

beneficiamento do minério, que geralmente após o contato com água, apresenta aspecto de 

lama. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 2016). Sendo ambos, os rejeitos e os estéreis, 

legalmente conceituados como resíduo de mineração, como explica a doutrina: 

 

Os rejeitos e estéreis decorrentes da atividade de mineração são considerados 
categorias de resíduos sólidos, o que torna plenamente aplicável a essa atividade 
econômica a Lei 12.305/2010, que em seu artigo 13, I, “K”, dispõe que os resíduos 
gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios são 
classificados como resíduos de mineração. Basta constatar que o rejeito de lama 
origina-se do processo de beneficiamento do recurso mineral, assim como o rejeito 
arenoso. Já o estéril da jazida de minério de ferro decorre da atividade de extração 
do minério. (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 2016, p. 78). 

 

Contudo, os estéreis, como já dito, costumam ficar expostos em pilhas, por terem 

um valor econômico, ainda que baixo. E o foco da presente discussão conceitual não envolve 

os estéreis propriamente ditos, mas sim o material disposto nas barragens da mineração, que 

como já demonstrado, representam risco à segurança do meio ambiente laboral.  

Seria o material disposto nas barragens, rejeito ou resíduo sólido? A Lei no 

12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, apresenta o conceito e por 

consequência a diferença entre o que seria resíduo sólido e o que seria rejeito. Sobre o 

conceito de rejeito, a referida Lei aponta no artigo 3º, inciso XV, que rejeitos são: 

 

XV - rejeitos: 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. (BRASIL, 2010, s.p.). 

 

Pela definição legal acima exposta, já fica claro que resíduo sólido é gênero, 

sendo o rejeito uma espécie de resíduo sólido.  Contudo não é todo resíduo sólido que rejeito, 

pois rejeito é aquele resíduo sólido que não tem como ser reaproveitado, não apenas na 

mineração, mas de forma alguma. E por isso, a única coisa a fazer com este material, é a 

disposição final ambientalmente adequada, que por anos vem sendo utilizada a forma de 

acúmulo por barragens de rejeitos. 

Uma certa confusão se faz presente, pela palavra sólido, do termo resíduo sólido, 

já que o conceito legal de resíduo sólido, com previsão no art. 3º inciso XVI da Lei no 

12.305/2010, assim dispõe: 

 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
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proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível. (BRASIL, 2010, s.p.). 

 

Diante do conceito legal acima transcrito, fica claro que por ser resíduo sólido, 

não precisa ser um material no estado sólido, compreendendo materiais e substâncias no 

estado sólido, como também podendo ser semissólido, gasoso ou líquido, desde suas 

características tornem inviáveis a sua liberação na natureza. 

Destacando que não poder ser liberado diretamente na natureza, não significa que 

não possa ser reaproveitado, para aí sim ser atribuído novo valor econômico. Portanto, se as 

barragens da mineração forem tidas como barragens de rejeito propriamente dito, do ponto de 

vista técnico-jurídico, implica em afirmar que nada pode ser feito para dar valor econômico 

ao bem, não restando outra alternativa, senão armazenar o mesmo com segurança, em 

estruturas como uma barragem. 

Lado outro, se forem consideradas como barragens de resíduo sólido, está 

mantendo a possibilidade do reaproveitamento de seu material. E além da consequência em 

poder ser aproveitado, existe o dever legal em se evitar a existência dos resíduos sólidos, e 

apenas em último caso pensar em disposição final adequada. Isto porque como explica Paulo 

Affonso Leme Machado, o art. 9º da Lei no 12.305/2010, apresenta uma ordem a ser 

observada sobre a gestão dos resíduos sólidos: 

 

As disposições preliminares suprarreferidas, no seu art. 9º, vão estabelecer uma 
“ordem de prioridade” na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. “Ordem” diz 
respeito à estrutura, à organização; e “prioridade” estabelece uma relação com outras 
pessoas ou coisas, apontando quem está em primeiro lugar. O art. 9º coloca em 
primeiro lugar a “não geração” de resíduos sólidos. É uma ordem com força legal. A 
primeira preocupação de qualquer empreendimento, público ou privado, deve ser a 
de não gerar resíduos. Mas é interessante que entre os demais elementos 
mencionados no mesmo art. 9º continua havendo uma “ordem de prioridade”, na 
sequencia em que constam da lei: redução de resíduos, reutilização de resíduos, 
reciclagem de resíduos, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. (MACHADO, 2015, p. 639). 

 

Assim, como explicado pelo autor acima, o primeiro objetivo deve ser evitar a 

existência dos resíduos sólidos, não sendo possível, deve-se reduzir ao máximo a quantidade 

de resíduo, aplicando métodos de reciclagem, reutilização e tratamento. Para apenas quando 

esgotadas todas estas alternativas, ocorra a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, que são a parte do resíduo sólido, que não podem ser reaproveitadas de nenhuma 

forma. 
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Para a execução de uma eficiente fiscalização sobre a gestão dos resíduos da 

mineração, a Lei no 12.305/2010, prevê como um dos instrumentos da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, o inventário dos mesmos, como explica Adriany Barros de Britto Ferreira e 

Beatriz Souza Costa: 

 

O inventário deverá informar os dados gerais do empreendimento, seu processo 
produtivo, a geração dos resíduos e a destinação dos mesmos. Para esse fim as 
empresas deverão elaborar o plano, obrigatório, de gerenciamento de resíduos 
sólidos. Dessa forma os Municípios, os Estados e a União obtêm as informações que 
irão ser repassadas aos órgãos licenciadores do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA). (FERREIRA; COSTA, 2013, p. 167). 

 

Assim, com um inventário detalhado e um plano de gerenciamento de resíduos 

adequado, a Administração Pública encontra um facilitador para o exercício do poder de 

polícia administrativo, que teve seus contornos apresentados no capítulo anterior. 

As autoras ainda destacam aspectos da importância do instrumento do inventário 

de resíduos sólidos: 

 

Os benefícios do inventário são muitos, uma vez que contribuirá para a gestão 
sustentável dos resíduos gerados pela mineração, pois as informações, 
anteriormente, eram colhidas somente por alguns Municípios e se encontravam 
dispersas, o que dificultava o controle e a efetivação de gestão sustentável. 
(FERREIRA; COSTA, 2013, p. 167). 

 

Logo, legislação e instrumentos para operacionalizar uma gestão eficiente dos 

resíduos sólidos, existem. O que precisa é a passagem do teórico ao prático, a fim de aplicar 

verdadeiramente tal gestão adequada. 

Um ponto essencial ao tratar de barragens da mineração, é compreender se afinal 

de contas, as sobras da atividade minerária que são armazenadas nas barragens, e comumente 

recebem o nome de rejeitos da mineração, podem ou não ser reaproveitadas, ou evitadas. Por 

isso, em sequencia, passa-se a abordar formas alternativas para a gestão das sobras da 

atividade minerária. 

 

5.5 Alternativas para a gestão dos resíduos da mineração 

 

O avanço do estado da ciência, como explicado no primeiro capítulo, permite uma 

relação dinâmica entre os princípios da prevenção e da precaução. Pois é possível que uma 

obra ou atividade receba licença de operação da Administração Pública, pois naquele 

momento os impactos negativos não comprovados cientificamente, representavam um risco 
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tolerável para a sociedade, em contra ponto aos impactos positivos, como geração de 

empregos, passando pelo crivo do princípio da precaução. (BECHARA, 2009). 

É igualmente possível, que com o avanço da ciência surjam novas tecnologias, 

capazes de afirmar que aquela forma de obra ou atividade, na verdade gera um dano 

intolerável, com certeza do ponto de vista científico, podendo assim a obra que tinha licença, 

perder a mesma, pela aplicação do princípio da prevenção. (BECHARA, 2009). 

Dessa forma a Resolução nº 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) prevê em seu artigo 19, que é possível modificar as condicionantes, ou seja, as 

exigências para a manutenção da licença ao longo da operação, e ainda até mesmo suspender 

ou cancelar a licença, quando houver a superveniência de graves riscos ambientais e a saúde.  

Por superveniência, compreende-se o fato que surgiu após a concessão da licença, 

como uma descoberta científica, ou alteração em condições físicas e químicas. Sendo que pela 

amplitude da questão ambiental, esculpida no art. 225 da Constituição, fica claro que a 

menção sobre riscos à saúde, incluem também, riscos à saúde do trabalhador, pelo meio 

ambiente de trabalho inadequado. 

Destaca-se ainda, pelo princípio do desenvolvimento sustentável não há que se 

falar em falta de segurança jurídica ao empreendedor, posto que não é por ter a concessão de 

uma licença, que pode pelo prazo de validade da mesma, se importar apenas com o aspecto 

econômico, abdicando ou deixando em segundo plano, os aspectos ambientais e sociais.  

Tendo em vista a gestão dos resíduos, Adriany Barros de Britto Ferreira e Beatriz 

Souza Costa, destacam o risco de uma gestão inadequada, especialmente na chamada 

disposição final: 

 

Os impactos ambientais causados pela disposição inadequada dos rejeitos da 
mineração colocam em risco os lençóis freáticos, vez que podem contaminá-los, sem 
mencionar que todo o procedimento de beneficiamento do minério consome 
considerável quantidade de água – utilizada na lavagem do recurso mineral – 
devendo considerar ainda, o potencial poluidor dos efluentes na ausência de 
tratamento adequado para o seu reuso. (FERREIRA; COSTA, 2013, p. 160).  

 

Assim, em sequência, passa-se a abordar as formas alternativas para a gestão dos 

resíduos de mineração, além da ideia das barragens, que como já demonstrado, em seu 

alteamento representam risco que pode ser interpretado como intolerável para a sociedade, e 

para o meio ambiente laboral. 
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5.5.1 Mineração à seco:o exemplo de Carajás 

 

Atualmente o maior projeto de mineração da VALE, é pelo método S11D, no qual 

se realiza a beneficiação do minério de ferro à seco, sem a necessidade de barragens de 

rejeitos, pois não utiliza-se água, não havendo portanto, lama. Tal operação acontece na 

região de Carajás, no Pará, especificamente em uma área de floresta nacional. 

A licitude da concessão da licença ambiental pelo IBAMA, em área 

ambientalmente protegida, não será discutida, por não ser o objetivo do trabalho, que nesse 

aspecto é de apenas entender como é possível a extração de minério de ferro sem a existência 

das barragens, e se isso seria possível em toda a atividade mineral brasileira, especificamente 

em Minas Gerais que concentra enorme quantidade de minas. 

De acordo com o site da VALE, o que permite a não utilização da água no 

beneficiamento, é a existência de peneiras: 

 

Em geral, o minério de ferro para ser comercializado, precisa passar por 
equipamentos até ser reduzido e classificado por tamanho das rochas. Nesse 
processo, o material passa por peneiras, onde é feito a separação de acordo com uma 
especificação padrão de produto. Esta é uma das etapas mais importantes da 
produção: a classificação por peneiramento. (VALE, 2015, s.p.).  

 

Assim, as barragens são substituídas pelos processos de britagem e peneiras, 

diferentemente do beneficiamento convencional: 

 

No beneficiamento a úmido, essa classificação utiliza a água para retirar as 
impurezas que prejudicam a qualidade final do produto. Posteriormente, o material 
necessita passar por processos de desaguamento para retorna-lo a umidade natural 
para, enfim, ser comercializado. Já no processo a seco, a água é dispensada e após a 
britagem e o peneiramento, o material já está pronto para o mercado. (VALE, 
2015,s.p.).  

 

Especificamente sobre as barragens, a própria empresa destaca a vantagem em 

não se precisar das mesmas, por reduzir riscos e impactos ambientais e melhorar a 

produtividade: “Além dos ganhos ambientais, já que a seco não é necessário construção de 

barragem, nem captação de água do meio ambiente, existe um ganho real na produtividade”. 

(VALE, 2015, s.p.). 

Para compreender melhor o processo, cabe esclarecer que os grandes caminhões 

fora de estrada, são substituídos pelo Sistema Truckless, que consiste em enormes estruturas 

de correias transportadoras, como explica a própria empresa: 
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Em substituição aos britadores fixos e caminhões fora de estradas, o sistema utiliza 
britadores móveis e correias transportadores. No lugar dos 100 caminhões fora-de-
estrada que seriam necessários para esta tarefa, uma estrutura composta de 
escavadeiras e britadores móveis extrai o minério de ferro e alimenta cerca de 30 
quilômetros de correias transportadoras, que levam o produto até a usina de 
processamento. A substituição, além de diminuir a quantidade de resíduos, como 
pneus, filtros e lubrificantes, permite a redução de 70% do consumo de combustível. 
(VALE, 2016, s.p.).  

 

A respeito do beneficiamento que na verdade, praticamente não utiliza água, mas 

se faz com a umidade natural, é o que permite não se ter barragens: 

 

O beneficiamento a umidade natural dispensa o acréscimo de uso de água e utiliza a 
própria umidade do minério para retirar as impurezas. O sistema diminui o consumo 
de água em 93%, o equivalente ao abastecimento de uma cidade de 400 mil 
habitantes. Com a adoção da tecnologia, há, ainda, redução no consumo de energia 
elétrica. Outra vantagem é a eliminação de barragens de rejeito, já que o ultrafino de 
minério com alto teor de ferro, que iria para a barragem, não será descartado, 
permitindo que, em 30 anos de vida útil da mina, 300 milhões de toneladas sejam 
incorporados à produção. (VALE, 2016, s.p.). 

 

Destacando que a primeira mina em Carajás foi inaugurada em 1978, e o método 

S11D é recente tendo os primeiros estudos sobre viabilidade técnica e econômica em 2006, e 

a licença de operação ativa, com o início da operação apenas em 2016.   

Contudo, como exposto, o método S11D só é aplicado para minérios de ferro que 

já tem alta concentração, e ainda necessitando de um enorme espaço para implantação deste 

método, espaço este que relevos montanhosos como de Minas Gerais, não comportam. 

Assim, em princípio o método S11D se mostra um avanço tecnológico 

interessante, e que minimiza a existência dos resíduos, como pondera Paulo Affonso Leme 

Machado, ser uma obrigação decorrente da ordem legal prevista na Lei no 12.305/2010. 

(MACHADO, 2015). 

Todavia não se apresenta como solução em nível nacional, devendo por tanto ser 

enfrentadas outras alternativas, para uma gestão adequada dos resíduos de mineração, 

passando a pesquisa à apresenta-las. 

 

5.5.2 Reaproveitamento na construção civil 

    

Na construção civil, agrega-se valor aos resíduos sólidos de um modo geral, tendo 

diferentes formas de se aproveitar um material que em princípio, não teria mais valor algum. 

Assim, em princípio, os resíduos da mineração poderiam ser usados para na fabricação de 

vários elementos, como concreto, pavimentação e argamassas. 
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Resta saber se tais reaproveitamentos são realmente possíveis, do ponto de vista 

técnico da engenharia. E em um segundo momento analisar sua viabilidade econômica. 

Sobre o reaproveitamento dos chamados rejeitos de minério de ferro, como 

agregado na fabricação de concreto, pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, 

apontam sua viabilidade do ponto de vista da engenharia: 

 

O partido inicial do estudo foi avaliar o desempenho do rejeito em substituição ao 
agregado miúdo natural, porém verifica-se que conforme aumenta o teor de cimento 
das dosagens, ocorre menor expressão do efeito fíler com a presença do RBMF, 
proporcionalmente aos traços naturais. Para o concreto de resistência C20 a adição 
de RBMF em 5% apresentou o melhor desempenho mecânico, enquanto que para os 
concretos de resistência C30 e C40 a adição de RBMF em 10% demonstrou-se a 
mais favorável. Desta forma, os resultados alcançados permitiram avaliar que é 
possível usar o rejeito (RBMF) como matéria-prima de forma técnica e 
ambientalmente adequada para a redução dos impactos ambientais da mineração, e 
conferindo uma produção de concretos com melhores desempenhos mecânicos a 
partir do uso de um resíduo como fíler. (FRANCO; SANTOS; ROSA; SILVA; 
PEIXOTO, 2014, p. 14). 

 

E como visto, destacam até uma melhor resistência do concreto, com os rejeitos 

de minério de ferro como seu agregado. Naturalmente o estudo também aponta a dosagem 

indicada de utilização de rejeito, na composição do concreto, dependendo da resistência e do 

tipo de concreto que está sendo produzido. Contudo, para efeitos jurídicos, destaca-se a 

conclusão de que a utilização dos rejeitos de minério de ferro, como matéria prima para o 

concreto, se mostra como uma alternativa técnica ambientalmente adequada, para a redução 

dos riscos ambientais. 

Destacando que do ponto vista legal, a Constituição incute ao empregador o dever 

constante de reduzir os riscos do meio ambiente laboral, em interpretação alinhada ao 

Princípio do Aprimoramento Constante do Meio Ambiente de Trabalho, que fora apresentado 

no capítulo anterior. 

Além do concreto, Lucas Augusto de Castro Bastos, aponta em dissertação para 

obtenção do título de mestre em Geotécnica na Universidade Federal de Ouro Preto, a 

possibilidade de utilização do chamado rejeito de minério de ferro, para a infraestrutura 

rodoviária: 

 

Os resultados dos ensaios de durabilidade mostraram que as amostras de rejeito 
estabilizadas com cimento suportaram melhor os ciclos do ensaio que as amostras de 
rejeito estabilizadas com cal, apresentando menor perda de massa. Quanto ao 
processo de cura, percebe-se que não houve uma variação significativa da perda de 
massa entre cada uma das dosagens (cimento e cal), indicando pequena influência 
do processo de cura nos resultados de durabilidade. (BASTOS, 2013, p. 88) 
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Bastos ainda destaca o benefício ambiental da utilização dos rejeitos de mineração 

nas infraestruturas rodoviárias: 

 

A utilização de rejeito de minério de ferro e de escória de aciaria como infraestrutura 
rodoviária pode apresentar grande vantagem do ponto de vista ambiental, reduzindo 
as áreas de empréstimos, minimizando a degradação ambiental e contribuindo para o 
aumento de vida útil das barragens e consequentemente na redução de novas áreas 
disposição do rejeito. (BASTOS, 2013, p. 88). 

 

O trecho acima exprime justamente a preocupação transgeracional que o art. 225 

da Constituição Federal apregoa ao definir as futuras gerações como detentoras do direito de 

receberem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que no futuro, haveria uma 

redução no número de novas barragens, e de seu espaço ocupado.  

Outra alternativa para a reutilização dos rejeitos de minério de ferro, estão na 

produção de argamassas, como apontam pesquisadores da Universidade Federal de Ouro 

Preto: 

 

Desta forma, os resultados alcançados permitiram avaliar que é possível usar o 
rejeito (RBMF) como matéria-prima de forma técnica e ambientalmente adequada 
para a redução dos impactos ambientais da mineração, com a produção de 
argamassas com agregados reciclados. [...]. (FRANCO; SANTOS; ROSA; SILVA; 
PEIXOTO, 2014, p. 14). 

 

Como dito acima, não basta uma viabilidade técnica, sendo necessária uma 

viabilidade financeira, que como indicam pesquisadores da Universidade Federal de Ouro 

Preto, advêm exatamente do fato de se evitar mais barragens de rejeitos: 

 

[...] A viabilidade econômica é alcançada pela produção das argamassas com o 
material residual da mineração (custo baixo) e pela diminuição dos gastos 
relacionados aos impactos ambientais gerados, bem como a diminuição dos custos 
de manutenção das barragens de contenção. (FRANCO; SANTOS; ROSA; SILVA; 
PEIXOTO, 2014, p. 14). 

 

Sobre os impactos das barragens, em tese de doutorado de engenharia civil 

apresentado à Universidade Federal de Viçosa, Luana Caetano Rocha de Andrade, fala sobre 

os impactos (positivos e negativos) durante a construção das barragens: 

 

Os impactos ambientais de maior magnitude na fase de construção foram: alteração 
da paisagem; assoreamento de cursos d’água; alteração da qualidade da água 
superficial; alteração da dinâmica hídrica superficial e subterrânea; afugentamento 
com perturbações da fauna; alteração na dinâmica de ecossistemas aquáticos; 
alteração do metabolismo vegetal; e geração de emprego e renda. (ANDRADE, 
2014, p. 77). 
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O que no trecho acima se chama de fase de construção, refere-se a licença de 

instalação do licenciamento ambiental, que é feita mediante o cumprimento das 

condicionantes exigidas para a passagem da licença prévia para a licença de instalação. Já 

sobre os impactos das barragens na fase de operação, na mesma tese, Luana destaca: 

 

Já na fase de operação, os impactos ambientais de maior magnitude foram: alteração 
da paisagem; assoreamento de cursos d’água; alteração da qualidade da água; 
alteração da dinâmica hídrica superficial e subterrânea; alteração na dinâmica de 
ecossistemas aquáticos e geração de riscos e incômodos decorrentes da operação do 
empreendimento. (ANDRADE, 2014, p.77). 

 

Para uma visão sistêmica dos impactos das barragens, Luana ainda destaca os 

impactos após o fim da atividade minerária, já que trata-se da extração de um recurso finito 

não renovável: “Ao se avaliar os impactos ambientais de uma barragem desativada, tem-se 

como impactos de maior magnitude a alteração da paisagem e a alteração da dinâmica hídrica 

superficial.” (ANDRADE, 2014, p. 77). 

Logo, diante do cenário de impactos, onde o único impacto positivo destacado foi 

a geração de empregos, que ainda é um impacto temporário, já que se encerra com o 

esgotamento do ciclo produtivo da mina, Luana ressalta a importância das pesquisas se 

aprofundarem, sobre formas de reaproveitamento dos rejeitos da mineração. (ANDRADE, 

2014).   

Contudo a referida tese aponta a possibilidade de várias formas de 

reaproveitamento dos rejeitos na construção civil, mas destaca a necessidade de mais estudos 

sobre a utilização dos rejeitos da mineração, antes de resultados conclusivos: 

 

Os usos detectados para os rejeitos brutos foram: agregados para concreto e 
argamassa; aditivos do cimento Portland; material para indústria cerâmica; e, como 
materiais para o setor de pavimentação. Cabe salientar que estes são apontamentos 
iniciais que indicam alternativas de uso, que devem ser estudadas, testadas e 
avaliadas, atentando-se às especificações para cada material. (ANDRADE, 2014, p. 
78). 

 

O objetivo de demonstrar essas alternativas para o uso dos rejeitos da mineração, 

não tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades científicas sobre o tema, mas sim de 

fornecer um panorama que permita concluir que não é nenhum desproposito, tratar de 

reaproveitamento dos resíduos da mineração, e tão pouco em pensar formas alternativas às 

barragens de rejeito. 

Diante do exposto, em sequencia é apresentado como, desde o plano teórico-

filosófico, partindo dos marcos teóricos da presente pesquisa, pode-se efetivamente construir 
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um meio ambiente de trabalho mais seguro, no âmbito da mineração, especificamente sobre o 

tema barragens de rejeitos, considerando aspectos da tutela judicial e administrativa, que já 

foram apresentados em capítulos anteriores da presente dissertação.  

 

5.6 Por um meio ambiente de trabalho cada vez mais seguro 

 

Como já dito a busca por um meio ambiente do trabalho cada vez mais saúdavel e 

seguro, é mais que uma simples recomendação constitucional, mas um dever de toda a 

sociedade. 

Nesse sentido, Liliana Aldoli Rossit, expõe que a melhoria constante das 

condições do meio ambiente labora, é medida que se impõe: 

 

Não há dúvida, pois, da enorme importância do ambiente de trabalho e da 
necessidade de se avançar na melhoria das suas condições, buscando-se, com isso, 
atingir dois objetivos fundamentais da República, quais sejam, erradicação da 
pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais, e 
a promoção do bem de todos. (ROSSIT, 2001, p. 98). 

 

Para tal melhora constante no meio ambiente do trabalho da atividade minerária, é 

imperioso uma consciência coletiva não apenas do dever de preservar a natureza, mas do 

dever de garantir condições dignas aos trabalhadores, no seu meio ambiente profissional. 

Logo, como visto que as barragens da mineração constituem um risco constante 

ao meio ambiente do trabalho, em sequencia é apresentada a análise das alternativas 

tecnológicas, à luz dos marcos teóricos da presente pesquisa, que são a teoria da interpretação 

dos princípios de Ronald Dworkin, e a teoria da responsabilidade com as futuras gerações, de 

Hans Jonas. 

 

5.6.1 Uma junção da noção de responsabilidade com as futuras gerações de Jonas e da 

efetividade de Dworkin sobre os resíduos da mineração 

 

Para a análise das alternativas apresentadas, à luz dos marcos teóricos, 

primeiramente destaca-se a teoria de Hans Jonas, sobre a responsabilidade com as futuras 

gerações. Hans Jonas nasceu na Alemanha, no ano de 1903, e faleceu nos Estados Unidos, no 

ano de 1993, com família de tradição judaica, e estudou com Martin Heidegger. Em 1979 teve 

publicada sua obra de maior impacto, intitulada de: O princípio responsabilidade: ensaio de 
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uma ética para a civilização tecnológica, que é a referência a sua teoria sobre responsabilidade 

das futuras gerações. (COSTA; REIS; OLIVEIRA, 2016). 

Diante dos impactos ambientais negativos já listados, desde a instalação, operação 

e fechamento de uma barragem de rejeitos, e ainda dos danos causados em eventual ruptura 

de barragem, como no caso SAMARCO, é possível fazer um paralelo com o autor alemão, 

que destaca a vulnerabilidade da natureza pela tecnologia: 

 

Tome-se, por exemplo, como primeira grande alteração ao quadro herdado, a crítica 
vulnerabilidade da natureza provocada pela intervenção técnica do homem – uma 
vulnerabilidade que jamais fora pressentida antes de que ela se desse a conhecer 
pelos danos já produzidos. Essa descoberta, cujo choque levou ao conceito e ao 
surgimento da ciência do meio ambiente (ecologia), modifica inteiramente a 
representação que temos de nós mesmos como fator causal no complexo sistema das 
coisas. [...]. (JONAS, 2006, p. 39). 

 

Sobre o poder do homem em relação a tal condição de vulnerabilidade da 

natureza, Jonas questiona se a responsabilidade do homem com tamanho poder, seria movida 

apenas por um interesse utilitarista: “[...] A natureza como uma responsabilidade humana é 

seguramente um novum sobre o qual uma teoria ética deve ser pensada. Que tipo de deveres 

exigirá? Haverá algo mais do que o interesse utilitário?[...]”. (JONAS, 2006, p. 39). 

Segundo o autor o interesse não será meramente utilitário, mas sim um interesse 

moral, pelo menos enquanto destino do homem depender da natureza, pois ainda que em uma 

orientação antropocêntrica, será moralmente interessado na manutenção da natureza. 

(JONAS, 2006). 

Tal traço de pensamento da teoria de Jonas fomenta importante reflexão, de que 

até mesmo partindo de uma visão egoísta do homem, as questões ambientais devem ser 

priorizadas, já que isto colabora para sua própria existência, uma vez que o homem tem uma 

relação de dependência para com a natureza. 

Nessa relação entre homem e natureza, a tecnologia surge como fator de mudança 

e possível instabilizador. Entretanto o autor destaca que depende de em qual contexto se 

analisa o papel da tecnologia, fazendo uma inicial referência a tecnologia como era vista nos 

tempos antigos: “[...]Àquela época, como vimos, a técnica era um tributo cobrado pela 

necessidade, e não o caminho para um fim escolhido pela humanidade – um meio com um 

graufinito de adequação a fins próximos, claramente definidos.[...]”. (JONAS, 2006, p. 43). 

Para então expor como a tecnologia deve ser vista na atualidade, e que papel ela 

assume: “[...] Em outras palavras, mesmo desconsiderando suas obras objetivas, a tecnologia 
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assume um significado ético por causo do lugar central que ela agora ocupa subjetivamente 

nos fins da vida humana [...]”. (JONAS, 2006, p. 43). 

Assim, em paralelo com a pesquisa, podemos inferir que as barragens surgiram 

como solução tecnológica, em razão de uma necessidade do presente, de onde se armazenar 

um produto sem valor econômico. Contudo, com as possibilidades de alternativas 

tecnológicas de reaproveitamento dos materiais, reduzindo os impactos, e consequentemente a 

vulnerabilidade da natureza, a de se verificar um dever ético em tornar tais possíveis 

alternativas, em realidade. 

E diante das tecnologias criadas, e da capacidade do artificial alterar o estado 

natural, Jonas trabalha o conceito de cidade universal como uma segunda natureza, em que o 

homem tem um dever ético de garantir sua manutenção para o futuro. (JONAS, 2006). 

Sobre a cidade universal, Jonas destaca como surgiu esse segundo tipo de 

natureza: 

  

[...] A diferença entre o artificial e o natural desapareceu, o natural foi tragado pela 
esfera do artificial; simultaneamente, o artefato total, as obras do homem que se 
transformaram no mundo, agindo sobre ele e por meio dele, criaram um novo tipo de 
“natureza”, isto é, uma necessidade dinâmica própria com a qual a liberdade humana 
defronta-se em um sentido inteiramente novo. [...]. (JONAS, 2006, p. 44). 

 

De fato a natureza em estado original é praticamente uma utopia, daí a 

necessidade de áreas ambientalmente protegidas, como disciplina o art. 225 da Constituição 

Federal. E fato é que uma área com atividade minerária recebe alguns impactos que realmente 

alteram sua condição natural para um novo cenário, como uma serra que outrora esta repleta 

de minérios, nutrientes, sendo habitat de várias formas de fauna flora, e depois da mineração 

se torna um grande lago artificial, sem peixes, e com vegetação implantada. 

O art. 225 da Constituição Federal ao prever o direito das gerações futuras, de 

receberem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, acaba em colocar por terra a mítica 

de que a sociedade pode optar por um progresso desenfreado para obter vantagens no presente 

sem pensar no amanhã. 

Hans Jonas, na mesma linha de raciocínio do texto constitucional brasileiro, 

defende que a humanidade como um todo não tem o direito ao suicídio, tão pouco o chefe de 

Estado, ou a Administração pública, teriam tal discricionariedade: 

 

[...] Em sua decisão fatídica, o estadista pode idealmente supor que compreende 
aqueles pelos quais ele decide, na condição de procurador. Mas não seria possível 
supor que a humanidade que ainda está por vir possa concordar com sua própria 
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inexistência ou desumanização; contudo, caso se queira supor essa hipótese (quase 
desvairada), ela teria de ser repelida: pois existe (como ainda deve ser demonstrado) 
uma obrigação incondicional de existir, por parte da humanidade, que não pode ser 
confundida com a obrigação condicional de existir, por parte de cada indivíduo. 
Pode-se discutir a respeito do direito individual ao suicídio, mas não a respeito do 
direito de suicídio por parte da humanidade. (JONAS, 2006, p. 86). 

 

Tal obrigação incondicional de existir, não é do sujeito em sua individualidade, 

mas o que suas ações refletem para a humanidade como um todo. Assim, determinados riscos 

que comportam possibilidade de se comprometer o equilíbrio ecológico, ao ponto de 

comprometer a existência da humanidade, não podem ser assumidos. 

 Dessa forma, como o estadista não pode comprometer a existência das gerações 

futuras, é necessário que se apresentem políticas públicas voltadas para o futuro, e não apenas 

um futuro a curto prazo para o final de seu mandato, mas voltado para as gerações futuras, 

com a qual tem responsabilidade. (JONAS, 2006). 

Evidentemente, Hans Jonas não se limita pela teoria da responsabilidade com as 

gerações futuras, de censurar apenas danos que possam causar o fim da humanidade, mas 

também todo e qualquer dano de impacto ambiental relevante, como explicam Beatriz Souza 

Costa, Émilien Vilas Boas Reis e Márcio Luís de Oliveira: 

 

Hans Jonas possibilita uma reflexão a respeito das gerações futuras, no momento em 
que a humanidade tem a possibilidade de impossibilitar a existência da natureza e da 
própria humanidade. Nesse sentido, seu pensamento é importante para o pensamento 
socioambiental, que faz uma interface entre a sociedade e o ambiente. O pensamento 
de Jonas não se restringe apenas a uma hipotética destruição definitiva do planeta, 
mas possibilita a reflexão para qualquer estrago no ambiente que prejudique os 
habitantes de uma sociedade local e os seus descendentes. (COSTA; REIS; 
OLIVEIRA, 2016, p. 28). 

 

Dessa feita, os impactos de se manter as barragens de rejeito, e ainda pelo 

alteamento à montante, por representar impacto prejudicial aos trabalhadores e aos seus 

descendentes, já deve ser vista com enorme restrição, legitimando alternativas tecnológicas 

para sua substituição, em busca de meio ambiente de trabalho com aprimoramento constante. 

Já Ronald Dworkin, nasceu nos Estados Unidos, no ano de 1931, e faleceu na 

Inglaterra, no ano de 2013, tendo sido um filosofo do direito, que influenciou grande parte do 

ordenamento jurídico ocidental. E em 1977 teve publicada sua obra: Levando os Direitos à 

sério, que embasa a sua teoria de interpretação de princípios. (VILELA, FRANÇA, 2014). 

Em paralelo ao tema da pesquisa, tratando de princípios do direito, surge uma 

discussão quanto a exigir ou não do empreendedor, que é amparado pelo Princípio da Livre 

Iniciativa, reutilizar seus resíduos da mineração, já que como visto neste capítulo, para alguns 
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pesquisadores, ainda não são totalmente claros, os riscos e possibilidades do reaproveitamento 

destes materiais, invocando o princípio da precaução, a favor do empreendedor, já que 

pretende evitar riscos ambientais colaterais, pelo mau uso do rejeito, em áreas tão relevantes 

como a construção civil. 

Para solucionar tal dilema, a teoria da responsabilidade com as futuras gerações 

não é suficiente, posto que se faz necessário utilizar a mesma em conjunto com a teoria de 

interpretação de princípios de Ronald Dworkin, que já foi apresentada no primeiro capítulo da 

pesquisa, ao listar alguns princípios do direito ambiental. Sobre a síntese da teoria de Dworkin 

Bruna Luísa Capellini Vilela e Verônica Maria Ramos do Nascimento França afirmam que: 

 

Pode-se dizer que, para Ronald Dworkin, diante do caso concreto, a aplicação de 
princípios deverá adequar-se ao bom senso do Mediador. Para este autor, não há 
hierarquia entre princípios, mas um princípio pode ceder para outro ser aplicado. 
Dessa forma, ainda que um princípio seja contrário a outro, eles não se eliminarão. 
(VILELA; FRANÇA, 2014, p. 126). 

 

Em outras palavras, para a teoria de Dworkin, os princípios devem ser 

interpretados com base no dever geral de coerência do ordenamento jurídico, em uma ideia de 

coexistência harmônica, sem se pressupor uma hierarquia entre eles. (DWORKIN, 2002). 

Para melhor compressão da teoria de Dworkin, sobre a tensão demonstrada a 

respeito do princípio da precaução, é preciso remeter a uma discussão traçada quando ainda se 

definiam os moldes de aplicação do princípio da precaução, ou seja, como se proíbe uma obra 

ou atividade, sem sequer ter certeza sobre seus danos. 

E a resposta jurídica, como ensina Erika Bechara, foi de aplicar o princípio da 

precaução, apenas quando se tem um indício razoável de dano, e ainda que este dano seja 

considerado intolerável para a sociedade. (BECHARA, 2009). 

Logo, partindo da análise do caso das barragens, já foi demonstrado que a 

existência e a construção de barragens com seus alteamentos, configura um risco 

transgeracional ao meio ambiente do trabalho, o que pela teoria de responsabilidade com as 

futuras gerações, de Hans Jonas, já é suficiente para legitimar a busca de tecnologias 

alternativas à essas estruturas. 

Quanto a incerteza científica do dano que pode ser causado, nenhum dos estudos 

pesquisados apontaram concretamente, um indício razoável de dano, assim, com base no 

método interpretativo de Dworkin, pode-se inferir que nesse caso deve-se fazer o reuso dos 

materiais, em uma escala gradativa, com rigoroso acompanhamento do comportamento dos 

materiais. 
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Posto que dessa forma, seria mantida a coerência com a toda a estrutura 

principiológica do direito ambiental, incluindo o meio ambiente do trabalho, que fora 

demonstrado no primeiro capítulo da presente dissertação. 

É exatamente nesse sentido, que o Ministério Público Federal, enviou no dia 

18.03.2016, a recomendação nº 014/2016, ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), sob a lavra do procurador da república, Dr. Eduardo Henrique de Almeida Aguiar. 

Na referida recomendação é apresentada uma tabela de gradação para o reaproveitamento de 

resíduos da mineração de ferro, sendo sugerido exigir em 2016, 5% de reaproveitamento 

comprovado, aumentando-se ano a ano, até que em 2025, tenha-se 70% de reaproveitamento 

do resíduo da mineração de ferro. (MPF, 2016). 

Importante destacar que uma vez obtido o percentual almejado pelo MPF como 

ideal, de 70 % de reaproveitamento, resolveria problemas como dos métodos de alteamento, 

já que com o volume de materiais reduzidos nesta proporção, dificilmente precisaria haver um 

aumento na altura da barragem, o que por derradeiro, tornaria o meio ambiente de trabalho 

mais seguro. 

Tendo em vista a importância da referida recomendação, que vem a corroborar 

com a essência da presente pesquisa, segue a mesma em anexo, junto com uma exposição de 

pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, sobre a viabilidade técnica em se fazer 

o reaproveitamento de resíduos da mineração de ferro, na pavimentação. 

Considerando a atual legislação, e a temática já exposta nos capítulos anteriores, 

sobre as peculiaridades judiciais e administrativas para o meio ambiente do trabalho, seguem 

possibilidades de ações, para que se faça cumprir o reaproveitamento já ordenado na Lei 

12.305 de 2010, e por fim a sugestão de algumas políticas públicas a este respeito. 

 

5.6.2 Possibilidades Judiciais e Administrativas para o reaproveitamento 

 

Como demonstrado ao longo do presente capítulo, a viabilidade científica do 

reaproveitamento das sobras da atividade minerária, constituí uma realidade, sendo estas 

sobras, do ponto de vista técnico, resíduo sólido, e não rejeito, pois se fosse rejeito seria por 

não ter como ser reaproveitada economicamente. 

Essencialmente a tutela judicial se destaca pelo caráter repressivo diante do ilícito. 

Assim uma vez verificada a possibilidade científica do reaproveitamento dos resíduos da 

mineração de ferro, a medida que o empreendedor ignora tal alternativa, já está sujeito a 

responsabilização civil, não apenas por eventuais indenizações pelo risco abstrato, mas em 
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medidas como a multa diária, a fim de coagir o empreendedor ao cumprimento da obrigação 

de fazer. 

Cumpre esclarecer que se trata de uma obrigação legal o reaproveitamento, posto 

que o art. 9º da Lei no 12.305/2010 prevê uma ordem de gradação na qual primeiro, deve-se 

evitar e reduzir a quantidade de resíduos, para uma vez não sendo viável a eliminação dos 

mesmos, reaproveitar eles, e apenas em última hipótese, simplesmente armazenar ele em local 

ambientalmente adequado. (MACHADO, 2015). 

Como fora demonstrado na pesquisa, um direito tão peculiar e multidisciplinar 

como o direito ambiental, merece uma tutela diferenciada tanto na esfera administrativa, 

quanto judicial, sob pena de ineficiência quanto ao dever transgeracional incutido pela 

Constituição Federal. 

No âmbito do direito coletivo, que é onde se defendem e discutem os direitos 

difusos, como ao meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, destaca-se a ação 

civil pública, como um mecanismo processual adequado. 

 Dentre os legitimados para a ação civil pública, estão tanto o Ministério Público 

Federal quanto o Ministério Público do Trabalho, sem qualquer incongruência processual, 

pois para uma tutela adequada da causa ambiental, com sua enorme variedade, destaca-se a 

necessidade de cooperações institucionais, compartilhando a multidisciplinariedade de 

experiências, em busca de um meio ambiente do trabalho cada vez mais saudável. 

Já no direito individual, cumpre ressaltar o papel da tutela inibitória de ofício, 

como inovação no novo Código de Processo Civil, segundo a qual, um juiz em uma ação 

trabalhista individual, verificar irregularidade em direito difuso, pode impor obrigação de não 

fazer, cumulada com multas, mesmo que não seja objeto do pedido na ação individual. 

(GAIA, 2015). 

Um exemplo para viabilizar tal ação no tema da pesquisa, é que os juízes passem 

a estabelecer entre os quesitos do juízo, nas perícias de insalubridade ou periculosidade, 

perguntas como, sobre a existência de barragem de mineração; o contato dos trabalhadores 

nas áreas de possível impacto em caso de rupturas; se o tipo de alteamento que é utilizado é o 

mais seguro e adequado; e principalmente, se em que quantidade, a mineradora reaproveita os 

resíduos da mineração. 

Diante de respostas como que a empresa adota o método à montante, sendo mais 

seguro e viável para a área outro método de alteamento, como o à jusante, já haveria prova 

nos autos, de que a empresa não está promovendo a redução dos riscos inerentes ao trabalho, 

como determina o art. 7º inciso XXII da Constituição Federal. Ou ainda em situações como de 
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se constatar a inexistência de reaproveitamento dos resíduos da mineração, quando o art. 9º da 

Lei no 12.305/2010, determina sua obrigatoriedade. 

Assim, como defende Gaia (2015), o juiz poderia pelo Novo Código de Processo 

Civil, mesmo que no âmbito de uma demanda individual, impor obrigação de fazer ou não 

fazer, na defesa de interesses difusos, como ao meio ambiente do trabalho. 

Além disto, caso o magistrado não se sinta confortável com a situação de dar uma 

decisão que seria de competência de uma demanda coletiva em uma individual, pode e deve o 

magistrado, pelo dever de cooperação institucional, oficiar o fato com cópia das provas, à 

órgãos como o IBAMA, o DNPM, o Ministério Público Federal e do Trabalho, o sindicato da 

categoria, para que tomem as providências devidas, sob pena de responsabilidade funcional. 

Sobre tais ofícios, cumpre ressaltar a importância de também serem requeridos na 

petição inicial, a fim de não focarem as tutelas trabalhistas, simplesmente para a questão 

monetária mediata, mas também para a preocupação transgeracional com o meio ambiente de 

trabalho. 

Já a Administração Pública, que assume papel essencialmente preventivo, há de se 

destacar que novas licenças ambientais não devem ser concedidas, sem a quantificação nos 

estudos prévios de impacto ambiental, de como, quando e em que quantidade e forma, será 

feito o reaproveitamento dos resíduos da mineração. 

Pois no futuro, tendo reaproveitamento em torno dos 70% dos resíduos da 

mineração, como previu o Ministério Público Federal em recomendação ao DNPM, será 

necessário espaço menor para as contenções de matérias que eventualmente não possam ser 

reaproveitados (rejeitos), e ainda que se tenham barragens, provavelmente não serão 

necessários alteamentos, o que torna o nível de estabilidade da barragem mais aceitável. 

Assim, Paulo Affonso Leme Machado fala sobre a não concessão e eventual 

anulação de licença de obras ou atividades, que não prevejam parâmetros de redução e 

reutilização dos resíduos sólidos gerados: 

 

Uma nova faceta da responsabilidade é a de que o investimento seja, também, 
destinado à fabricação e ao uso de produto gerando a menor quantidade de resíduos 
sólidos possível. Não se provando esses dois tipos de investimento, o produtor não 
pode ter sua produção e seu consumo deferidos pela autoridade competente e, se 
deferidos, a licença ambiental deve ser anulada. (MACHADO, 2015, P. 658-659). 

 

Em outras palavras, não há que se falar em prevalência de sensação de segurança 

jurídica, sobre o bem ambiental, de natureza difusa, como o meio ambiente do trabalho. 
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Devendo licenças já concedidas, que não tem previsão de reaproveitamento de resíduos, 

serem anuladas. 

Claro que o art. 19 da Resolução no 237/1997 do CONAMA, prevê hipóteses de 

suspensão, cancelamento, e alterações das condicionantes, diante de alterações supervenientes 

sobre os riscos ambientais. Assim deve-se aplicar gradativamente as possibilidades do art. 19, 

mas com o rigor e urgência necessários. 

Como alterando na esfera administrativa, as condicionantes impostas, para passar 

a exigir um plano de reaproveitamento dos resíduos e sua imediata implantação. E em caso de 

recusa ou demora do empreendimento, aplicar as outras sanções de suspensão e até 

cancelamento da licença. 

Quanto à multa diária, que é uma ferramenta híbrida, por poder ser usada tanto no 

âmbito da responsabilidade civil, quanto administrativa, registra-se a importância de não 

haver um limite prévio estipulado para o teto da multa diária, sob pena de se incorporar no 

cálculo de custo benefício, e enfraquecer a eficácia da tutela ambiental. (GOMES; COELHO; 

REZENDE, 2016). 

   Uma vez discorrido sobre aspectos judiciais e administrativos para a exigência 

do reaproveitamento gradativo dos resíduos da mineração, como parte final do presente 

capítulo, são apresentadas sugestões de políticas públicas para o tema. 

  

5.6.3 Sugestões de políticas públicas para o reaproveitamento 

 

A importância de políticas públicas voltadas para as gerações futuras, já é 

destacada em Hans Jonas, ao distinguir a finalidade das mesmas antigamente e na atualidade: 

 

[...] Se a esfera do produzir invadiu o espaço do agir essencial, então a moralidade 
deve invadir a esfera do produzir, da qual ela se mantinha afastada anteriormente, e 
deve fazê-lo na forma de política pública. Nunca antes a política pública teve de 
lidar com questões de tal abrangência e que demandassem projeções temporais tão 
longas. De fato, a natureza modificada do agir humano altera a natureza fundamental 
da política. (JONAS, 2006, p. 44). 

 

Para tanto, é necessário ao estadista, uma real compreensão da responsabilidade 

com as gerações futuras, partindo de um paradigma moral e ético. (JONAS, 2006). Saindo do 

plano teórico, em que de fato é evidente que a Administração Pública não deve atuar apenas 

para fiscalizar e reprimir, mas também para incentivar a responsabilidade com futuras 
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gerações, se faz preciso discutir sobre como disponibilizar recursos para tanto, considerando o 

atual cenário de crise econômica. 

Para tanto é necessário uma breve incursão ao Direito Tributário, ressaltando mais 

uma vez a multidisciplinariedade do Direito Ambiental. Em regra, o objetivo tributário do 

Estado, é a arrecadação, para manutenção de serviços públicos básicos, como o Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Contudo o intuito fiscal, ou seja, arrecadatório, não é o único de uma medida 

tributária, pois também existe a intenção estatal que vai além do caráter fiscal, conhecido 

como extrafiscalidade. Sobre a extrafiscalidade, José Casalta Nabais explica: 

 

A extrafiscalidade traduz-se no conjunto de normas que, embora formalmente 
integrem o direito fiscal, tem por finalidade principal ou dominante a consecução de 
determinados resultados económicos ou sociais através da utilização do instrumento 
fiscal e não a obtenção de receitas para fazer face às despesas públicas. Trata-se 
assim de normas (fiscais) que, ao preverem uma tributação, isto é, uma ablação ou 
amputação pecuniária (imposto), ou uma não tributação ou uma tributação menor à 
requerida, pelo critério da capacidade contributiva, isto é, uma renúncia total ou 
parcial a essa ablação ou amputação (benefícios fiscais), estão dominadas pelo 
intuito de atuar diretamente sobre os comportamentos económicos e sociais dos 
destinatários, desincentivando-os, ou seja, de normas que contêm medidas de 
política económica ou social. (NABAIS, 2009, p. 629). 

   

 Assim seria relativamente fácil o estimulo de mineradoras ao reaproveitamento 

dos resíduos, por exemplo, dando um percentual maior de deduções no imposto de renda, 

dependendo quantidade de resíduo reaproveitado em um exercício fiscal. 

Contudo o maior problema de se valer da extrafiscalidade como desoneração, é 

que cria-se um rombo no orçamento estatal, que tem despesas fixas e variáveis, de monta 

significativa para manter a infraestrutura estatal. 

Assim, a pesquisa sugere soluções alternativas ao simples procedimento de 

desoneração tributária. No Brasil, as estradas que não são atendidas por pedágio costumam 

apresentar vários buracos, e trechos sem asfalto, que em determinadas épocas do ano, chegam 

a isolar determinadas regiões. 

Sendo que já existe obrigação estatal de fazer uma pavimentação eficiente, 

incluindo verba para este serviço, que constantemente precisa de reparos. Assim, sugere-se 

uma política pública de incentivo, para determinar que a Administração Pública somente 

contratará serviço de pavimentação, mediante a comprovação ainda na licitação, de que as 

empresas concorrentes utilizam rejeito de mineração na produção da pavimentação. 

Além disto, programas governamentais para a construção de moradias de baixa 

renda, como do programa Minha Casa Minha Vida são uma realidade nacional, tendo de se 
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adquirir produtos como argamassa e concreto, que como visto também pode conter em sua 

preparação, os resíduos da atividade minerária. Sendo que tais hipóteses de incentivo, 

colaboraria para a viabilidade econômica do reaproveitamento.  

Assim, como o Estado já tem previsão orçamentária para a compra destes 

materiais, daria apenas preferência aos que contenham resíduos de mineração, sendo uma 

forma de incentivar o reaproveitamento ambientalmente adequado dos resíduos de mineração, 

e como consequência, ainda reduzir as barragens de mineração, o que causa um bem ao meio 

ambiente do trabalho, na construção de um espaço laboral cada vez mais saudável. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema proposto na dissertação foi como reduzir os riscos do meio ambiente 

de trabalho da mineração, convivendo com as barragens de rejeito da mineração. Nessa 

perspectiva, os três primeiros capítulos se dedicaram a fornecer o fundamento teórico para as 

implicações práticas de como mitigar os riscos do meio ambiente laboral minerário, 

apresentadas no quarto capítulo. 

A partir de uma abordagem histórica sobre o meio ambiente do trabalho, até a 

demonstração do arcabouço normativo em vigência no Brasil, sobre a tutela do meio ambiente 

do trabalho, o primeiro capítulo pode demonstrar que meio ambiente é um conceito 

indivisível, porém multidisciplinar, tendo como um de seus aspectos o meio ambiente do 

trabalho. 

No primeiro capítulo também foi apresentado um dos referenciais teóricos do 

trabalho, que consiste na teoria de interpretação dos princípios de Ronald Dworkin. Assim, 

princípios como o Desenvolvimento Sustentável, devem ser interpretados harmonicamente 

com outros como, por exemplo, o Princípio do Aprimoramento do Meio Ambiente Laboral. 

 No caso, sobre as barragens da mineração, significa dizer que ter o empreendedor 

direito de desenvolver atividade econômica, que em dada época foi autorizada tendo as 

barragens sido aceitas pela Administração Pública como disposição final ambientalmente 

adequada, não lhe desonera da obrigação de buscar constantemente o aprimoramento das 

condições do meio ambiente laboral, para a redução dos riscos aos trabalhadores diretos e 

indiretos. 

De modo que se com o avanço da ciência verifica-se que as barragens não são a 

forma ambientalmente adequada de se gerir as sobras da mineração, o empreendedor tem o 

dever constitucional, de investir em novas tecnologias para efetivar meios alternativos às 

barragens. E ainda se na hipótese de haver um método mais seguro para a gestão das 

barragens, este deve ser aplicado pelo empreendedor, e tal postura deve ser exigida pela 

Administração Pública. 

A exigência da Administração Pública nesse caso não necessita de aguardar lei 

específica para tanto, pois o fato do ato de concessão de uma licença ambiental ser 

discricionário, não quer dizer livre arbítrio do agente público, que como demonstrado tem o 

dever de escolher o caminho válido, que por certo é o que representa menor risco ao meio 

ambiente do trabalho. 
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Como referencial teórico da dissertação, soma-se ao dever de buscar uma 

aplicação eficiente e válida do direito, preconizada na teoria de Dworkin, a teoria de Hans 

Jonas, sobre a responsabilidade para com as futuras gerações, o que norteia todo direito 

ambiental, pela positivação no art. 225 da Constituição, que as futuras gerações são detentoras 

de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Em razão de uma tutela tão relevante, com o intuito de alcançar gerações que 

ainda estão por vir, se faz necessário um tratamento diferenciado, que é o que foi exposto no 

segundo e no terceiro capítulo, demonstrando, por exemplo, instrumentos jurídicos para 

efetivação da tutela diferenciada ao meio ambiente laboral, como a ação civil pública. Pelo 

aspecto administrativo, foi dada ênfase ao papel dinâmico do poder de polícia da 

administração pública, e suas peculiaridades na tutela ambiental. 

No quarto capítulo demonstrou-se que as sobras da atividade mineraria, que talvez 

há 30 anos atrás fosse considerada rejeito pela ciência, ou seja, sem possibilidade de 

reaproveitamento econômico, atualmente como apontam os estudos de engenharia e geotecnia 

apresentados, são resíduos, passíveis de serem reaproveitados. 

Como pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos devem ser evitados, 

e se não possível evitar os mesmos, eles devem ser reaproveitados, para só quando não for 

possível o reaproveitamento serem condicionados em locais ambientalmente adequados, ficou 

demonstrada a necessidade de uma mudança de postura da Administração Pública quando ao 

reaproveitamento dos resíduos da mineração. 

Pois um licenciamento não deve ser concedido, se o encaminhamento para as 

sobras da mineração for simplesmente o condicionamento em barragens, devendo ser exigido 

o reaproveitamento gradativo do material, como já foi recomendado pelo Ministério Público 

Federal, em um cenário onde se vislumbrou como ideal um reaproveitamento de 70% das 

sobras da mineração. 

Ainda sobre licenciamentos já concedidos, sem se preocupar em reduzir o volume 

das barragens, estes devem ser revistos, pelo Poder de Polícia da Administração Pública, 

impondo-se novas condicionantes, sob pena de suspensão e até cancelamento das licenças já 

concedidas. 

De modo que se alcançada a meta vislumbrada pelo Ministério Público Federal, 

de 70% de reaproveitamento dos resíduos da mineração, ainda que se necessite de barragens, 

estas provavelmente não precisariam de alteamento, já que teriam um volume extremamente 

menor de material, evitando maiores riscos à estabilidade das barragens, e provocando um 

impacto ambiental menor. 
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O que reduz os riscos do meio ambiente do trabalho na dimensão strico sensu, 

para funcionários em contato direto na área da barragem, como na dimensão latu sensu, para 

funcionários da mineradora de um modo geral, e ainda na dimensão do meio ambiente de 

trabalho de terceiros, sobre trabalhadores do comércio próximo a mineradora, ou que ainda 

distantes possam ser atingidos por um rompimento, como no caso do rompimento da 

barragem de Fundão em Mariana-MG, que afetou ambientes laborais em outro Estado, como 

os pescadores do Espírito Santo. 

Como política pública de incentivo ao reaproveitamento dos resíduos da 

mineração foram sugeridas medidas extrafiscais, como a disposição em editais de licitações, 

dando preferência de contratação para empresas que comprovem a utilização de resíduos da 

mineração, na pavimentação, ou na argamassa, o que seria um incentivo para o mercado 

adquirir e usar o material, sem representar um déficit orçamentário aos cofres públicos.  

Em razão do recorte metodológico adotado, alguns fatores não foram estudados 

profundamente, assim registram-se alguns pontos de sugestões para futuras pesquisas: formas 

práticas de uma atuação conjunta do Ministério Público Federal com o Ministério Público do 

Trabalho na defesa do meio ambiente do trabalho; formas práticas da atuação do sindicato da 

defesa do direito difuso ao meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado; papel 

deliberativo da audiência pública sobre gestão de resíduos como forma de garantir o direito à 

informação e participação popular.   
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DA MINERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO 
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ANEXO B -  RECOMENDAÇÃO Nº 0 14 /2016-MPF-GAB/FT 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS  
FORÇA TAREFA RIO DOCE 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 0 14 /2016-MPF-GAB/FT 
 
 

Inquérito Civil nº: 1.22.010.000246/2015-34 
 
Objeto: Apurar danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão em 

Mariana/MG. 
 
Ementa da recomendação: DNPM. Mineração Sustentável. Destinação ambientalmente adequada de rejeitos de 

mineração. 

 

 
RECOMENDAÇÃO 

 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da 

Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, “a” e “d”, e XX, e 8º, inciso 

II, da Lei Complementar 75/93; 

 
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como 

funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a 

Constituição Federal, artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigos 5º e 6º; 

 
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função 

institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

 
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, 

visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja 

defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, 

XX); 
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CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito, cujo sentido exige, além da submissão dos poderes constituídos à Constituição e às leis, 

a atuação do Poder Público voltada à realização dos direitos fundamentais; 

 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do 

patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos serviços, com ênfase na defesa do meio 

ambiente; 

 
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República); 

 

CONSIDERANDO que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de minério de 

ferro, e que a lavra e posterior beneficiamento do minério de ferro gera considerável produção de resíduos 

sólidos, denominados estéreis e rejeitos; 

 

CONSIDERANDO que no decênio compreendido entre 1996 e 2005 a atividade minerária 

no Brasil produziu mais de dois bilhões de toneladas de resíduos, sendo a mineração de ferro a maior produtora, 

contribuindo com mais de 35% de todo o volume, e que a previsão para o período compreendido entre os anos 

de 2010 e 2030 é que sejam produzidos mais de onze bilhões de toneladas de resíduos pela mineração, sendo a 

extração de ferro responsável por mais de 41% deste total; 

 
CONSIDERANDO que estes resíduos são estocados na forma de pilhas de estéreis ou 

barragens de rejeitos, gerando considerável dano ambiental; 

 
CONSIDERANDO que a ordem econômica tem como princípio a defesa do meio 

ambiente, nos termos do art. 170, inciso VI, da CR/88, de modo que não se admite o crescimento econômico 

desenfreado sem a preocupação ambiental; 

 
CONSIDERANDO que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial à 

qualidade de vida, sendo direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado e também dever de todos 

a defesa e preservação deste para as gerações presentes e futuras (art. 225 da CR/88); 
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CONSIDERANDO que o princípio do poluidor pagador impõe ao poluidor o dever de 

arcar com as despesas referentes à prevenção e reparação do dano ambiental (art. 225, § 3º, da CR/88 e art. 4º, 

VII, da Lei 6.938/81); 

 
CONSIDERANDO que o custo social (externo) da poluição do meio ambiente deve ser 

internalizado pelo poluidor, ou seja, deve ser levado em conta quando da mensuração dos custos de produção e 

consequentemente assumido pelo empreendedor (internalização dos custos externos), e que a mineração é 

atividade altamente poluidora e lucrativa ao mesmo tempo, devendo a internalização de custos ser realizada por 

meio da imposição ao minerador da adoção de todas as tecnologias conhecidas e viáveis para a redução dos 

danos ambientais oriundos da atividade; 

 
CONSIDERANDO que acidentes com barragens de mineração são recorrentes no mundo, 

causando estrondosa poluição ambiental e ceifando vidas; 

 
CONSIDERANDO que o maior dano ambiental já registrado na história dos rompimentos 

de barragens e também o maior dano ambiental do Brasil ocorreu com o rompimento da barragem de rejeitos de 

Fundão, em Mariana-MG, no dia 05.11.2015; 

 
CONSIDERANDO que o aproveitamento dos resíduos sólidos da mineração é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável, uma vez que reduz o custo ambiental da atividade;  

 

CONSIDERANDO que ademais de minimizar o impacto ambiental da mineração, a 

reintrodução dos resíduos na cadeia econômica pode se mostrar uma atividade lucrativa, uma vez que reduz os 

gastos com barragens de rejeitos e pilhas de estéril e aumenta as receitas com a venda do resíduo ou da matéria 

oriunda de seu processamento, compatibilizando assim, em perfeita sintonia, o desenvolvimento econômico com 

a proteção ambiental; 

 
CONSIDERANDO que as substâncias minerais mais consumidas no mundo são os 

denominados agregados para construção civil, que são a matéria-prima de uso imediato na construção civil, 

utilizados na construção de casas, edifícios, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, pavimentação, saneamento e 

demais atividades de construção civil; 
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CONSIDERANDO que o Brasil detém tecnologia e conhecimento para a transformação 

dos estéreis e rejeitos da mineração de ferro em produtos para utilização na construção civil, como brita, areia, 

argamassa, cimento, concreto, blocos, tijolos, revestimentos, pigmentos, dormentes para ferrovias e outros, 

entretanto, não obstante o enorme passivo ambiental gerado por estes resíduos sólidos e a exigência normativa 

de disposição ecologicamente correta destes resíduos, o reaproveitamento dos mesmos ainda não é realidade em 

nosso país; 

 
CONSIDERANDO que os recursos minerais constituem bem da União, sendo que a 

pesquisa, lavra e aproveitamento destes recursos depende de autorização ou concessão da União (art. 20, inciso 

IX, e art. 176 da CR/88); 

 
CONSIDERANDO que é atribuição da União administrar os recursos minerais, a indústria 

de produção mineral e a distribuição, comércio e o consumo de produtos minerais (art. 1º do Decreto-Lei n.º 

227/1967); 

 
CONSIDERANDO que a atividade mineradora no Brasil é regulada pelo Código de 

Mineração, que dispõe expressamente a respeito do dever do minerador de responder pelos danos resultados 

direta ou indiretamente da lavra, ademais do dever de evitar a poluição (art. 47, incisos VIII e XI, do Decreto-Lei 

n.º 227/1967); 

 
CONSIDERANDO que as jazidas apenas podem ser lavradas de acordo com o plano de 

lavra aprovado pelo DNPM (art. 47, inciso II, do Decreto-Lei n.º 227/1967); 

 
CONSIDERANDO que a lavra não deverá ser autorizada se for considerada prejudicial ao 

bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial (art. 42 do Decreto-Lei 

n.º 227/1967); 

 
CONSIDERANDO que a lavra que não preveja em seu processo a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos da mineração é prejudicial ao bem público, uma vez que não observa os 

princípios constitucionais relativos à preservação do meio ambiente como os princípios do desenvolvimento 

sustentável e da prevenção do dano ambiental; 
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CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em tomar as medidas 

necessárias para precaver danos ambientais, por meio de políticas públicas preventivas e do exercício 

eficaz do poder de polícia administrativa, impõe sua responsabilização solidária pelos danos que 

venham a ser causados ao meio ambiente; 

 

CONSIDERANDO que a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

instituída pela Lei n. 12.305/2010, conceitua como gerador de resíduo sólido a pessoa física ou jurídica 

que gera resíduos sólidos por meio de suas atividades, e exige a destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos, o que inclui sua reutilização, visando minimizar os impactos ambientais 

adversos, através da denominada logística reversa, que consiste no reaproveitamento do resíduo em seu 

próprio ciclo ou em outro ciclo produtivo (art. 3º, incisos VII e IX, da Lei n. 12.305/2010); 

 
CONSIDERANDO que a gestão integrada dos resíduos sólidos se traduz no 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável (art. 3º, inciso XI, da Lei n. 12.305/2010), e deve ser observada no 

processo minerário, com a destinação dos resíduos da mineração passando das pilhas de estéreis e 

barragens de rejeitos para uma reintrodução na cadeia produtiva, por meio do aproveitamento, após o 

devido processamento, entre outros, como matéria-prima para produtos da construção civil; 

 
CONSIDERANDO que os resíduos da mineração são possíveis de reutilização 

através de processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis e que devem ter a destinação 

(e não a disposição) final ambientalmente adequada; 

 

CONSIDERANDO que a existência de tecnologia que permite a reintrodução dos 

resíduos de mineração em atividades produtivas economicamente viáveis acaba com a faculdade de se 

dispor dos mesmos, ainda que de forma ambientalmente correta, e introduz o dever de sua destinação 

ambientalmente adequada, através da utilização em outros processos produtivos; 
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CONSIDERANDO que é objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos a 

não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como destinação 

e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, além da adoção, desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais (art. 7º, incisos II 

e IV, da Lei n. 12.305/2010); 

 

CONSIDERANDO que na gestão dos resíduos sólidos a ordem de prioridade 

impõe a reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos antes da disposição final ambientalmente correta 

(arts. 3º, 6º, 7º e 9º da Lei n. 12.305/2010); 

 
Resolve, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, 

RECOMENDAR ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, na pessoa de seu 

Diretor Geral, que se abstenha de aprovar Plano de Aproveitamento de Econômico (PAE) de 

lavra de minério de ferro que não contemple a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da mineração, com a sua devida introdução em outra cadeia econômica; 

 
Que a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da mineração de 

ferro seja efetuada de forma progressiva, exigindo-se do empreendedor, no mínimo, o seguinte 

percentual de reaproveitamento de resíduos de mineração gerados a partir da lavra de minério de 

ferro: 
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EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Ressalta-se que a presente recomendação dá 

ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas e poderá, em tese, importar ato 

ímprobo na hipótese de não atendimento, além de implicar a adoção de todas as providências administrativas e 

judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os responsáveis inertes em face da violação mencionada. 

 
PRAZO: Por fim, registro que o destinatário dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis para 

informar formalmente ao Ministério Público Federal se cumprirá a presente Recomendação, sendo que a 

ausência de resposta será interpretada como recusa no atendimento à Recomendação. 

 
Aguarde-se, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestação dos recomendados acerca do 

acolhimento da recomendação. 

 
Encaminhe-se cópia desta recomendação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, para publicação. 

 
Comunique-se. Cumpra-se. 

 
Belo Horizonte/MG, 18 de março de 2016. 

 

 
EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR  

Procurador da República 
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