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Introdução: Trata-se de artigo científico desenvolvido com fins de abordar o tema de
desastres ambientais, com enfoque no rompimento de barragens da VALE S/A. Além
disso, pretende-se analisar suas repercussões jurídicas, vez que as sociais, atualmente,
são exibidas, reiteradamente, nas mídias e demais redes de comunicação. Destaca-se
que o objeto de estudo é o estado de Minas Gerais, cenário do rompimento de duas
barragens de rejeitos de minério, que fomentou a destruição de cidades, comunidades e
diminuição da qualidade de rios, fauna e flora de diversas regiões. Objetivo:
Pretende-se analisar os 02 (dois) desastres ambientais ocorridos em Minas Gerais nos
últimos 04 (quatro) anos e elaborar uma análise crítica sobre suas consequências
socioambientais a incidência das responsabilidades jurídicas, quais sejam, civil, penal
e administrativa nos casos em tela. Metodologia: Para execução do trabalho, foi
necessário o estudo dos tipos de barragens concatenado aos rompimentos ocorridos no
estado de Minas Gerais. À vista disso, o estudo bibliográfico, sobretudo na legislação e
doutrinas pertinentes, foi relevante para identificar os tipos de responsabilidades
jurídicas incidentes em casos deste tipo. Resultados: Os problemas decorrentes das
barragens brasileiras vão além do modelo utilizado, vez que a Agência Nacional de
Mineração (ANM) possui quadro de funcionários limitados para fiscalizar
adequadamente as barragens no país, dependendo, assim, das inspeções feitas e
custeadas pelas próprias mineradoras. Além disso, há uma nítida diferenciação entre as
três esferas de responsabilidade, objetos do presente estudo, denotando a
independência das categoriais de responsabilização, observando o objeto tutelado, bem
como os regimes jurídicos que as revestem e os órgãos que poderão impor as
respectivas sanções, sendo asseverado, porém, que poderão ser aplicadas
cumulativamente. Conclusão: Não é possível defender a tese de que se trata de um
mero acidente, devendo incidir e serem observadas, portanto, as três modalidades de
responsabilidades, ora discutidas, com fins de reparar/compensar as vítimas do
ocorrido, bem como o meio ambiente, que se caracteriza como um direito fundamental
a ser protegido.
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