
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS PELO ROMPIMENTO DE 
BARRAGENS NO BRASIL: REINVENTANDO MODELOS DE ATUAÇÃO A 

PARTIR DA PERFORMANCE INTEGRADA DAS INSTITUIÇÕES DE 
JUSTIÇA 

 
PAULO HENRIQUE CAMARGOS TRAZZI 

Ministério Público Federal 
Formado em Direito pela UERJ. Procurador da República. Especialista em 

Direito Administrativo Econômico pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). 
Especialista em Direito Aplicado ao Ministério Público na Escola Superior do 

Ministério Público da União (ESMPU). Mestre em Sistemas Jurídicos 
Contemporâneos pela Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 

Defensor Público do Estado do Espírito Santo. Integrante do Núcleo de Defesa 
Agrária e Moradia. Integrante do Grupo Interdefensorial do Rio Doce. Diretor 
jurídico e de assuntos legislativos da Associação de Defensores Públicos do 

Estado do Espírito Santo. Graduado pela FND/UFRJ. Pós-graduado em Direito 
Público pela Universidade Cândido Mendes. 

 

RESUMO: O trabalho parte da violação aos direitos humanos representada pelo 
rompimento das barragens no Brasil que gerou impacto considerável e 
desinformação sobre as ações do Estado, por meio de suas instituições de 
Justiça. Em tempos considerados líquidos, a capacidade de informação se 
firmou na tragédia e não nas ações e nos novos modelos de atuação oriundos 
da integração interinstitucional que não tem medido esforços para conter o 
ocorrido. A ideia é trazer à tona a atuação dessa integração que deveria ser 
objeto de propagação para credibilidade das instituições e de responsabilidade 
social. Objetiva-se, portanto, apontar a atuação das instituições de Justiça 
brasileiras - Ministério Público e Defensoria Pública – nos termos constitucionais, 
pressupondo a integração interinstitucional, a construção de pontes diretas com 
as comunidades atingidas por desastres ambientais ou grandes 
empreendimentos. Isso significa que as instituições precisam repensar modelos 
tradicionais de atuação, formais e burocráticos para o usuário, e privilegiar a 
atuação de campo; a desburocratização ao acesso à justiça; uma linguagem 
informal na construção das narrativas territoriais; construir a confiança e o 
respeito entre os atores envolvidos. Como ponto nodal da atuação, o respeito ao 
protagonismo do atingido, sobretudo, pela observância do princípio da 
centralidade do sofrimento da vítima. A investigação correrá de modo 
sistematizado tomando o campo Jurídico, da Comunicação e das Ciências 
Sociais, de modo a compreender o alcance dessas novas formas de atuação das 
instituições de Justiça em campo, seja na relação entre instituições, seja na 
relação instituição com comunidades atingidas. Para corroborar traremos, como 
estudo de caso, o rompimento da Barragem do Fundão sob a responsabilidade 
das empresas Samarco S/A, Vale e BHP Billiton, notadamente, os direitos 
humanos violados de inúmeras comunidades atingidas ao longo da Bacia do Rio 
Doce e litoral. Apresentaremos a atuação interinstitucional da Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público Federal, com as medidas 
judiciais e extrajudiciais adotadas, que visam a recuperar ou compensar os 



prejuízos acarretados ao ecossistema, da qualidade da água para consumo 
humano, bem como dos incontáveis prejuízos materiais e imateriais sofridos 
pelos atingidos de todos os territórios, cuja mensuração, ainda hoje, é um 
enorme desafio. Objetiva-se refletir sobre ações cujo âmago está na atuação 
coordenada, de viés coletivo, interinstitucional, multidisciplinar e que permita às 
instituições estarem nos territórios para buscar, de forma efetiva e concatenada 
com a realidade, a reparação integral. A forma de atuação diante de Mariana-
MG - integração interinstitucional - replica-se diante do desastre ambiental da 
Vale em Brumadinho-MG, o que reforça a visão de que a defesa das 
comunidades atingidas enseja maior reflexão por parte dos atores envolvidos. 
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