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FUNção SoCIAL DA PRoPRIEDADE E AS TRAGéDIAS 
SoCIoAMBIENTAIS DE MARIANA E BRUMADINHo: UM 

CoNSTITUCIoNALISMo QUE Não é PARA VALER

Cristiano de Melo Bastos
Prof MS. Direito Civil e Prática Forense | PUC-Minas

EPÍGRAFE

o professor, jurista e advogado Fábio Konder Comparato, juntamen-
te com outros colegas seus, também conhecidos juristas, como Celso An-
tônio Bandeira de Mello, Dalmo de Abreu Dallari, Goffredo da Silva Telles 
Jr. e Eros Grau (este, depois, chegou a ser Ministro do Supremo Tribunal 
Federal), já tinham ingressado, à época, com uma ação popular, visando 
impedir o leilão da Vale. Entrevistado pelo IHU Notícias em 2011, veja-se 
a gravidade da denúncia feita pelo Dr. Fábio:

“Estou cada vez mais convencido de que aquilo foi um crime contra 
o patrimônio nacional. Se nós tivéssemos tido uma evolução humanista 
da mentalidade coletiva e uma verdadeira democratização, e não essa 
falsa democratização que se diz ter ocorrido em 1988, os autores desse 
crime deveriam ser julgados. o episódio da venda da Companhia Vale do 
Rio Doce, por exemplo, revelou até que ponto o Poder Judiciário sofre a 
dominação do poder capitalista. Vou contar um episódio que não foi divul-
gado, mas é o retrato dessa submissão. Foi proposta uma ação popular 
contra a privatização, em uma vara da Justiça Federal em São Paulo. Em 
seguida, foi concedida uma liminar para suspender o leilão, que deveria 
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ocorrer na bolsa do Rio de Janeiro. o governo da época apresentou re-
curso contra essa liminar ao Tribunal Regional Federal, que manteve sus-
pensão. Em seguida, o governo produziu um recurso inexistente para que 
o processo chegasse ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, armou-se 
todo um cerco em torno dos desembargadores, sobretudo daquele a 
quem foi distribuído o processo. Esse desembargador, imediatamente, 
deslocou a jurisdição do caso de São Paulo para o Rio de Janeiro. Lá, o 
caso chegou às mãos de uma juíza. Mais tarde, segundo seu próprio re-
lato, ela recebeu um comunicado pessoal de outro juiz, dizendo ser ela 
obrigada a reformar a sentença oficial e julgar improcedente a ação popu-
lar proposta. Até hoje, ainda não há uma solução para isso, porque a Vale 
do Rio Doce e o governo federal multiplicaram recursos. Chegamos até o 
Supremo Tribunal Federal, mas ainda não conseguimos uma decisão de-
finitiva, mais de uma década depois. Isso é o retrato da Justiça neste 
país”.1

INTRODUÇÃO

o artigo se relaciona, de modo especial, com o desrespeito, por par-
te de empresas mineradoras, da norma constitucional que estabelece a 
funcionalização social da propriedade. As empresas cometem (comete-
ram) crimes socioambientais gravíssimos em Minas Gerais. 

Sobreleva destacar que as tragédias proporcionadas pelas minera-
doras estão entre os maiores desastres com rompimento de barragens do 
mundo. é a maior tragédia nacional. 

A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental de nossa 
Constituição, art. 1º, III, evidentemente, é relegada a um segundo plano. 
Sobretudo, em relação à população mais pobre que sofre até os dias 
atuais com os impactos da tragédia. Há um constitucionalismo que não é 
para valer. 

Com efeito, os impactos socioambientais das tragédias/crimes são 
imensos. Em primeiro lugar, a violação do direito à vida (art. 5º, Caput, da 
Constituição da República). os dados da Defesa Civil de Minas Gerais, 
após um ano da tragédia de Brumadinho/MG, demonstram a gravidade 
dos crimes:

São 259 mortos identificados em Brumadinho, 11 desaparecidos e 
395 localizados. As famílias contam 272 mortes, incluindo, dois be-

1  Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/586416-brumadinho-a-responsabili-
dade-da-vale-e-a-lerdeza-dos-tribunais>. Acesso em: 02 mar. 2020.
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bês que estavam nas barrigas de suas mães. Em Mariana/MG foram 
19 mortes.2

 Não sem lamentar, constata-se, ainda, a violação de vários outros 
direitos humanos. Destaca-se: a perda, retirada e proibições de retornar 
para a moradia dos afetados pelas tragédias e outras comunidades (art. 
6º da Constituição da República); a impossibilidade de exercer atividades 
laborais (art. 7º da Constituição da República), principalmente a popula-
ção rural impactada pela lama; a morte de vários rios, destes, dois impor-
tantes para Minas Gerais e para o Brasil; os impactos nos ecossistemas 
marinhos, terrestre – infertilidade do solo, morte da vegetação, morte de 
animais. Constata-se a violação dos arts. 5º, XXIII e 225 da Constituição 
da República.

A questão se intensifica ao verificarmos os grupos considerados à 
margem da sociedade. Em relatório apresentado ao Conselho de Direitos 
Humanos da oNU, a relatora Tendayi Achiume, afirma que:

A extração de recursos naturais pela indústria provoca violações 
agudas e rotineiras dos direitos humanos de minorias étnicas e ra-
ciais, povos indígenas e outros grupos marginalizados. Especialista 
lembrou a ruptura da barragem da Vale em Brumadinho (MG), tragé-
dia que, segundo ela, ameaça a existência de populações indígenas 
da região.3

A sociedade precisa dizer basta!

Neste contexto, há um verdadeiro caos: humano, social e ambiental. 
os princípios e garantias fundamentais são desprezados pelas empresas 
que violam ostensivamente a Constituição brasileira. 

Com efeito, enquanto prevalecer, exclusivamente, a lógica do mer-
cado em se buscar somente a ganância a todo custo, relegando o poten-
cial de exploração do minério, bem como o fiscalizatório a um mero pro-
duto de comércio, sujeito às questões nebulosas que distorcem e violam 
o conteúdo civilizatório do art. 3º da Carta Magna, de construir uma socie-
dade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar 
a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regio-
nais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

2  Disponível em: <http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/component/gmg/page/787-
informacoes-do-desastre-barragem-de-rejeitos-em-brumadinho-28-12-19>. Acesso em: 16 
mar. 2020.

3  Disponível em: <https://nacoesunidas.org/especialista-lembra-tragedia-de-brumadinho-
em-relatorio-sobre-direitos-humanos-e-extracao-de-recursos-naturais/>. Acesso em: 02 
mar. 2020.
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cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, não haverá avan-
ços em prol da justiça. 

Ressalta-se que a função social da propriedade está no título dos 
direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, art. 5º, XXIII. A 
clássica doutrina de Leon Duguit já denota a importância de mudança de 
paradigma ao enunciar o significado de propriedade: “a propriedade já 
não é o direito subjetivo do indivíduo, mas uma função social a ser exer-
cida pelo detentor da riqueza. Consequência de tal pressuposto: o pro-
prietário não tem o direito subjetivo de usar a coisa segundo o arbítrio 
exclusivo de sua vontade, mas o dever de empregá-lo de acordo com a 
finalidade assinalada pela norma do direito subjetivo”.4

Assim, o direito subjetivo deve ser substituído pelo dever social. A 
função social da propriedade é limitadora e impulsionadora, ou seja, a 
propriedade deve servir ao proprietário e a toda coletividade. 

Constatamos que os poderes constituídos, salvo raras e honrosas 
exceções, não têm a vontade de fazer justiça, sobretudo, aos mais pobres 
que foram impactados com as tragédias. 

o silêncio do poder político é ensurdecedor, afora honrosas exce-
ções. Há uma omissão clara por parte dos governantes. A grande maioria 
tem a desfaçatez de proteger as empresas que cometeram os crimes. 

A imprensa noticia que o senador que propôs a CPI de Brumadinho 
recebeu doação de executivo de mineradoras. Confira:

Autor do requerimento que pede a instalação de uma CPI para in-
vestigar as causas e as circunstâncias da tragédia de Brumadinho 
(Minas Gerais), o senador Carlos Viana (PSD-MG) teve um repre-
sentante do setor de mineração como seu principal doador em 2018, 
descontadas as contribuições de seu partido. Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luís Fernando Franceschini doou R$ 100 
mil para a campanha do parlamentar. Essa foi a única contribuição 
do executivo para políticos no ano passado. Franceschini é diretor 
do Grupo Biogold.5

Somente em 16/09/2019, a CPI da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, caso de Brumadinho/MG, foi concluída com pedido de indicia-
mento de 13 funcionários da Vale e da TÜV SÜD por rompimento de 
barragem. Infelizmente, é muito pouco. é quase nada...

Neste contexto, o artigo visa a demonstrar os impactos socioambien-
tais das tragédias/crimes ocorridos em Mariana/MG e Brumadinho/MG 

4  Santos, Fábio Alves dos. Direito Agrário. Política Fundiária no Brasil. Editora Del Rey, Belo 
Horizonte, 1995.

5  Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/586540-senador-que-propos-cpi-
de-brumadinho-recebeu-doacao-de-executivo-de-mineradoras>. Acesso em: 02 mar. 20
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como um gesto de desfuncionalização da propriedade que atinge a digni-
dade humana de forma brutal e violenta. Há um ostensivo desrespeito à 
Constituição brasileira e às normas infraconstitucionais, sobretudo, na 
questão de Direitos e Garantias Fundamentais dos mais pobres. 

OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS TRAGÉDIAS (DESFUNCIO-
NALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE)

Na Mensagem de Quaresma para 2020, o Papa Francisco pede 
compaixão pelas vítimas de desastres ambientais, pela distribuição injus-
ta dos bens da Terra e cita Brumadinho/MG e Mariana/MG.6

A Empresa Samarco é a responsável pela barragem de rejeitos de 
Mariana/MG. A Samarco é administrada por meio de um empreendimento 
em conjunto entre a Vale S. A., mineradora multinacional brasileira e uma 
das maiores operadoras de logística do país, e a BHP Billiton, mineradora 
e petrolífera anglo-australiana, multinacional sediada em Melbourne, 
Austrália. 

o desastre/crime de Mariana/MG é considerado a maior catástrofe 
ambiental do país e a maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos. 
Além das 19 mortes humanas, a chamada ‘onda de lama’ matou o rio 
Doce, um dos mais importantes do Brasil, já que corta dois Estados brasi-
leiros: Minas Gerais e Espírito Santo. A bacia hidrográfica abrange 230 
municípios dos referidos Estados. os municípios são abastecidos com a 
água do rio Doce. A lama percorreu um total de 663 quilômetros até che-
gar ao mar.7 

os rejeitos impactaram a Reserva Biológica de Comboios (Municí-
pios de Linhares e Aracruz); a Reserva de Vida Silvestre de Santa Cruz 
(Município de Aracruz) e a Área de Proteção Ambiental Costa das Algas 
(Municípios de Aracruz, Fundão e Serra), segundo os dados do Navio de 
pesquisa Soloncy Moura do CEPSUL/ICMbio.8

 Importante trazer para a pesquisa alguns números do impacto da 
tragédia de Mariana/MG: 643 km de córregos cobertos de lama tóxica, 
1.469 hectares de vegetação destruída, 600 famílias cadastradas desa-

6  Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-02/mensagem-papa-fran-
cisco-campanha-fraternidade-2020.html>. Acesso em: 05 mar. 2020.

7  Disponível em: <https: /pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Mariana>. 
Acesso em: 05 mar. 2020.

8  BIANCHINI, Adalto et al. Avaliação do impacto da lama/pluma Samarco sobre os ambien-
tes costeiros e marinhos (ES e BA) com ênfase nas Unidades de Conservação: 1ª Expedi-
ção do Navio de Pesquisa Soloncy Moura do CEPSUL/ICMBio. Brasília: ICMBio, 2016
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brigadas, 207/251 edificações destruídas somente em Bento Rodrigues,9 
outras comunidades rurais e urbanas seriamente afetadas.

A título de ilustrar a presente pesquisa, estivemos no Distrito de Bi-
boca/MG, margens do rio Doce. o lugar é paradisíaco. o Distrito era com-
posto de 50 famílias que viviam da pesca e agricultura familiar. Com a 
morte do rio Doce, todas as famílias deixaram Biboca/MG e, hoje, vivem 
em favelas de Belo horizonte/MG.  

As informações técnicas são importantes para se verificar a proble-
mática da questão. Veja-se:

Rejeitos de minério – Foram 62 milhões de m3 de uma lama forma-
da por uma mistura de óxido de ferro, água e muita lama. Equivalente 
a 25 mil piscinas olímpicas. 

Infertilidade do solo – Lama secou e criou uma grossa camada so-
bre o solo. Por não conter matéria orgânica o solo é infértil. Nada 
poderá ser construído na área. o processo de secagem poderá levar 
anos. 

Morte de milhares de peixes – Além da morte de milhares de pei-
xes, outra centena de organismos morreu. os cursos dos rios foram 
alterados, nascentes foram soterradas, e cadeias alimentares total-
mente destruídas em determinadas áreas.

Morte da vegetação – A lama engoliu tudo o que viu pela frente. 
Boa parte da mata ciliar morreu e o minério modificou o PH do solo, 
causando uma destruição química e impossibilitando que uma nova 
vegetação nasça ali.

Impacto nos ecossistemas marinhos – Além de rios a lama ma-
tou o rio Doce e chegou ao mar, ameaçando chegar ao município 
de Abrolhos/BA; os rejeitos de minério atingiram diretamente corais, 
microrganismos e a reprodução dos mesmos.

População afetada – A população ficou sem o abastecimento de 
água. Muitas pessoas ficaram desabrigadas. A população perdeu 
seu principal sustento: a pesca e o plantio, e dezenove pessoas 
morreram.10 

Necessário apontar que:

Ambientalistas acreditavam ser incerta a possibilidade de se recu-
perar o rio. Segundo o biólogo e ecólogo André Ruschi, que atua na 

9 Disponível em: <http:/www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575851-infografico-tragedia-de-
mariana-entenda-os-impactos-ambientais-causados-pelo-desastre>. Acesso em: 05 mar. 
2020.  

10  Ibidem. Acesso em: 05 mar. 2020.  
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Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi, no distrito de Santa Cruz, 
município de Aracruz, no Espírito Santo, os rejeitos só começarão a 
ser eliminados do mar em cem anos, no mínimo.11

Se não bastasse a ocorrência da maior tragédia ambiental no país 
provocada pela Samarco, em 25 de janeiro de 2019, a barragem de rejei-
tos em Brumadinho/MG rompeu-se e ocasionou a morte de 272 pessoas, 
sendo que 11 estão desaparecidas. A barragem é de propriedade da mul-
tinacional Vale S.A.

A lama tóxica matou o rio Paraopeba, que deságua no rio São Fran-
cisco, na represa de Três Marias. os efeitos são sentidos por todos que 
dependem do rio. No Relatório produzido pela Fundação SoS Mata Atlân-
tica, constata-se que: 

o retrato da qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica, publi-
cado em 22 de março de 2019 pela Fundação SoS Mata Atlântica, 
constatou que os rejeitos da barragem já haviam contaminado o rio 
São Francisco, do qual o rio Paraopeba é um afluente. As concen-
trações de ferro, manganês, cromo e cobre estava acima dos limites 
permitidos por lei.12

os danos socioambientais são idênticos aos apresentados pela tra-
gédia de Mariana/MG. Contudo, a lama não chegou ao mar. A nova tragé-
dia/crime está sendo considerada como a maior do mundo por especialis-
tas da área:

o rompimento resultou em um desastre de grandes proporções, 
considerado como um desastre industrial, humanitário e ambiental. 
o desastre pode ainda ser considerado o segundo maior desastre 
industrial do século e o maior acidente de trabalho do Brasil. Depois 
de Brumadinho, o Brasil passou a ser também o país com o maior 
número de mortes, somando-se outros dois desastres com perdas 
humanas ou graves danos ambientais. A aldeia Pataxó Hã-hã-hãe foi 
uma das localidades que teve que ser evacuada após o rompimento, 
e 25 famílias da aldeia Naô Xohã foram levadas para a parte mais 
alta do município de São Joaquim de Bicas, área administrativa onde 
se localizava a comunidade.13 (Grifo nosso)

os impactos socioambientais provocados pelas mineradoras ates-
tam, a cada dia, que a violência explícita contra o ecossistema denota um 

11  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Mariana>. 
Acesso em: 05 mar. 2020.

12  Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/21/politica/1553194959_991458.
html>. Acesso em: 05 mar. 2020. 

13  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadi-
nho>. Acesso em: 05 mar. 2020.   
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desrespeito oficial aos direitos humanos, especialmente os sociais, à dig-
nidade das pessoas e do meio ambiente. 

os pesquisadores da Fundação SoS Mata Atlântica refizeram a ex-
pedição informada acima e constataram o seguinte: 

Um ano depois, pesquisadores da Fundação SoS Mata Atlântica re-
fizeram, entre os dias 8 e 17 de janeiro de 2020, a mesma expedição 
que tinha sido feita no rio Paraopeba após o rompimento da barra-
gem. os pesquisadores percorreram cerca de 2 mil quilômetros por 
estradas, passando por 21 cidades, para analisar a qualidade em 23 
pontos dos 356 quilômetros do rio. Alguns pontos, que logo após a 
tragédia estavam ruins, em 2020 apareceram como péssimos. E pou-
cos tiveram melhora. Conforme o relatório, em 11 pontos, a presença 
de rejeitos e contaminantes não permite a presença de vida aquática. 
Nos 23 analisados, nenhum apresentou qualidade da água “boa” ou 
“ótima”. Novamente, a análise detectou a presença de ferro, manga-
nês e cobre em níveis muito acima dos limites máximos fixados na 
legislação. Para o cobre, a concentração foi 44 vezes superior; para 
o manganês, 14 vezes superior. Para o ferro, que não deveria existir 
num rio de classe 2, como é o Paraopeba, a concentração encontra-
da chegou a 15 vezes a estabelecida pela legislação.14 (Grifo nosso)

os danos aos atingidos são enormes. Vivem em um cenário de pós-
guerra: familiares mortos, estão sem casa, sem trabalho, sem água, sem 
o rio para sua sobrevivência (pesca e agricultura familiar). Muitos dos 
atingidos, ainda, vivem em hotéis e adquiriram transtornos psicológicos 
com a tragédia/crime. 

é preciso ir a Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Biboca, Fundão, 
Brumadinho, etc. para ter um sentimento mais palpável da tragédia/crime 
e se solidarizar com os atingidos. 

é importante a aplicabilidade do ‘vinde e vede’ de Jesus para visua-
lizar a dor das pessoas, cheirar a lama fétida, que causa náuseas, haja 
vista que fotos e televisão não conseguem trazer até você o mau cheiro, 
verificar com os próprios olhos a amplitude da destruição, conversar com 
os atingidos para se ter um mínimo de compaixão. o problema de nossa 
sociedade é a indiferença. 

o método a ser aplicado é o da prática constante na encíclica Mater 
et Magistra, do Papa São João XXIII. A encíclica (n. 235) observa que:

Para levar a realizações concretas os princípios e as diretrizes so-
ciais, passa-se ordinariamente por três fases: estudo da situação; 
apreciação da mesma à luz desses princípios e diretrizes; exa-
me e determinação do que se pode e deve fazer para aplicar os 

14  Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/um-ano-depois-rio-paraopeba-ainda-
nao-se-recuperou-da-lama/>. Acesso em: 10 mar. 2020.   
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princípios e as diretrizes à prática, segundo o modo e no grau que 
a situação permite ou reclama. São os três momentos que habitual-
mente se exprimem com as palavras seguintes: “ver, julgar e agir”.15 

(Grifo nosso)

As mineradoras tratam as vítimas mais pobres como súditos e não 
como cidadãos. Há um total descaso. Falar da falta de casas, falta de 
tratamentos médicos/psicológicos e pagamentos de justas indenizações 
é recorrente. Sobretudo, para a população mais pobre. 

o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de 
Estado e Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropoli-
tana, elaborou um relatório de avaliação e efeitos dos desdobramentos do 
rompimento da barragem de Fundão em Mariana, concluído em fevereiro 
de 2016, que demonstra muito bem os danos de forma macroespacial16.

Lado outro, a CPI da barragem de Brumadinho, realizada pela As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais, elaborou um relatório final sobre a 
tragédia. é importante sua leitura para aprofundar na questão17. 

Por fim, com profundo lamento, Poder Judiciário, Poder Executivo e 
Poder Legislativo travam em um sistema burocrático, sem precedentes, 
tramitações de processos administrativos e/ou judiciais, para uma apura-
ção mais adequada a fim de se chegar às responsabilidades decorrentes 
de um prejuízo dessa magnitude, salvo honrosas exceções.

Com efeito, o Procurador aposentado do Estado do Rio Grande do 
Sul e membro da oNG Acesso, Cidadania e Direitos Humanos, Jacques 
Alfonsin, em belo artigo escreve sobre a responsabilidade da Vale e a 
lerdeza dos Tribunais. Concordamos e nos filiamos com a posição do 
Exmo. Procurador aposentado, sobretudo na constatação de que: 

Note-se o modo, mesmo à margem da lei, pelo qual o Poder Judici-
ário, quando quer, prorroga indefinidamente o julgamento dos pro-
cessos. ... como o presidente proclamou em Davos, poderia, à vista 
da tragédia de Brumadinho, começar pela investigação das causas 
desse desastre, diretas e indiretas, presentes e remotas. Basta se 
unir às famílias que estão de luto, fazer a leitura dos autos dessas 
ações judiciais, tomar-se da indignação própria de quem passa, efe-
tivamente, do discurso à ação. Pelo viés visivelmente privatista que o 

15  João XXIII, Papa. Carta Encíclica Mater et Magistra (Sobre a evolução da questão social 
à luz da doutrina cristã). São Paulo: Paulinas, 1961.   

16  Segue  o link para acesso: <http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attach-
ments/770/relatorio_final_ft_03_02_2016_15h5min.pdf>.

17  Segue o link: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-tempo-
rarias/parlamentar-de-inquerito/56a-legislatura/cpi-rompimento-da-barragem-de-brumadinho/
documentos/outros-documentos/relatorio-final-cpi-assembleia-legislativa-mg>.
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inspira, essa hipótese parece bem pouco provável de se concretizar, 
infelizmente.18  

os direitos estão garantidos pela constituição e normas infraconstitu-
cionais; agora, chegou a hora de efetivá-los. Uma interpretação constitu-
cional sistêmica e um mergulho aprofundado no ensinamento social cris-
tão não deixarão de lhes tributar legitimidade. 

o Poder Judiciário, por isso mesmo, não lhes poderá negar guarida. 
Como bem assevera José Afonso da Silva: 

A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em 
superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime 
democrático que realize a justiça social.19

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: UM CONSTITUCIONALISMO 
QUE NÃO É PARA VALER

o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ao analisar a conquista de efetividade pelas normas constitucio-
nais empregou no passado o termo “um constitucionalismo que não era 
para valer”. 

Vamos analisar a conjuntura histórica empregada pelo Ministro Bar-
roso e a atual dos atingidos pela mineração. Com a palavra o Ministro:

Na antevéspera da convocação da constituinte de 1988, era possí-
vel identificar um dos fatores crônicos do fracasso na realização do 
Estado de Direito no país: a falta de seriedade em relação à Lei 
Fundamental, a indiferença para com a distância entre o texto e 
a realidade, entre o ser e o dever-ser. 

[...]

A disfunção mais grave do constitucionalismo brasileiro, naquele fi-
nal de regime militar, era a falta de efetividade das normas consti-
tucionais. Indiferentes ao que prescrevia a Lei Maior, os estamentos 
perenemente dominantes construíam uma realidade própria de po-
der, refratária a uma real democratização da sociedade e do Esta-
do.20 (Grifo nosso)

18  Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/586416-brumadinho-a-responsabili-
dade-da-vale-e-a-lerdeza-dos-tribunais>. Acesso em: 02 mar. 2020.  

19  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo. Revista dos 
Tribunais, 1990.

20  BARRoSo, Luis Roberto. o Novo Direito Constitucional Brasileiro. Contribuições para uma 
construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2013.
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Mas, e hoje? Se analisarmos a efetividade das normas constitucio-
nais, sobretudo os artigos 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 7º; 170, III e 225 da Consti-
tuição da República, bem como os impactos socioambientais das tragé-
dias/crimes e o que foi realizado até agora pelos poderes constituídos, 
ainda utilizaremos a frase utilizada no passado pelo Ministro Barroso?

o nosso constitucionalismo é para valer quando se trata de direitos 
dos atingidos pelos crimes das mineradoras em Minas Gerais? 

Neste momento, mais do que nunca, tempos conturbados para as 
vítimas das mineradoras, é urgente efetivar normas constitucionais e in-
fraconstitucionais que garantam os direitos das vítimas. Então, como fa-
zer isso? Efetivar a Justiça!

Mas, qual o motivo de nos atermos ao termo ‘um constitucionalismo 
que não é para valer’? Por óbvio, o desrespeito à Constituição da Repú-
blica, sobretudo, aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana e o cumprimento da função social da propriedade por parte das 
mineradoras.   

Importante nos atermos à finalidade de função social da proprieda-
de. Na segunda metade do século XX, Antônio Hernandez Gil, espanhol, 
informa que “a função social atua como pressuposto e como fim das insti-
tuições reguladas pelo direito”.21

Para Nelson Saule Junior: 

Quando se fala em função social da propriedade urbana, esse prin-
cípio é norteador, sendo condição de garantia tanto para o exercício 
da propriedade urbana privada como pública.22

À luz do texto constitucional (art. 5º, XXIII) e da inteligência do Códi-
go Civil de 2002 (art. 1.228, caput e § 1º), as normas trazem claras restri-
ções ao direito de propriedade, sendo a mais notória a função social. 

Inerente ao direito de propriedade está a sua função social. Seja qual 
for a sua classificação, a propriedade conserva a sua hipoteca social, cujo 
desconhecimento enseja a intervenção do Poder Público na propriedade 
privada. Contudo, a interpretação que deve ser feita é que a salvaguarda 
da função social antes é uma defesa da propriedade mais que uma limita-
ção ao seu exercício. 

Segundo o constitucionalista Fábio Konder Comparato:

no sistema constitucional brasileiro a propriedade não é um direito-
fim, mas um direito-meio. é garantida como meio de preservação 

21  GoNçALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume V: direito das coisas. São 
Paulo: Saraiva, 2018.

22  SAULE JUNIoR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. 
Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2004, p. 399.
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de uma vida digna para todos. Não pode ser protegida quando se 
transforma em instrumento de exclusão dos outros.23

ora, os crimes cometidos pelas empresas evidenciam a desfuncio-
nalização da propriedade. Violam de forma ostensiva a Constituição da 
República e as leis infraconstitucionais. o descumprimento da função so-
cial da propriedade por parte das mineradoras é um significativo 
exemplo. 

Neste contexto, evidentemente, é necessário não confundir função 
social e aproveitamento econômico. o aproveitamento econômico deve 
ter por escopo o respeito à função social da propriedade. A ordem econô-
mica deve ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini-
ciativa. Tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os dita-
mes da justiça social, observados, notadamente, os princípios da função 
social da propriedade, defesa do meio ambiente, inclusive mediante trata-
mento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e servi-
ços e de seus processos de elaboração e prestação, consoante reza o 
artigo 170, III e VI da Constituição da República, no qual consagra os 
princípios gerais da atividade econômica. 

o professor Paulo Lobo assevera que:

na contemporaneidade, a função social afastou-se da concepção de 
limites externos, passando a integrar os próprios conteúdos da pro-
priedade e da posse. A interpretação das normas infraconstitucionais 
não pode levar ao equívoco, ainda corrente, da confusão entre fun-
ção social e aproveitamento econômico. Pode haver máximo apro-
veitamento econômico e lesão a função social da propriedade ou 
da posse. Na situação concreta não há função social quando, para 
a maximização dos fins econômicos, o titular de imóvel urbano não 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade (CF, art. 
182, § 2º) ou o titular de imóvel rural não promove o aproveitamento 
racional e adequado da terra, ou não utiliza os recursos naturais dis-
poníveis, ou não preserva o meio ambiente, ou não cumpre a legisla-
ção trabalhista, ou não promove o bem-estar dos trabalhadores (CF, 
186). Não são, portanto, a produtividade ou os fins econômicos que 
orientam a aplicação da função social da propriedade ou da posse.24 

(Grifo nosso)

Para Jacques Távora Alfonsin:

A valorização jurídica de tais necessidades, portanto, pode constituir 
o elo de ligação imprescindível para o estabelecimento da compati-
bilidade – se é que isso é possível – entre a liberdade de iniciativa 

23  CoMPARATo, Fábio Konder. A propriedade ou a vida. Folha de São Paulo, 01.11.93. p. 
1.3

24  LoBo, Paulo. Direito Civil. Coisas. São Paulo: Editora Saraiva, 4ª edição, 2019.  
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econômica, por exemplo, tão acentuada pelos defensores do livre 
mercado, e a responsabilidade pelo respeito devido à dignidade da 
pessoa humana, fundamento básico das relações entre cidadãos em 
sociedade e do próprio Estado Democrático de Direito.25 

Essa preocupação com a funcionalização social da propriedade e o 
respeito à dignidade humana vai muito além do aproveitamento econômi-
co. As duas tragédias são exemplos emblemáticos de desrespeito à 
Constituição e às normas materiais vigentes. 

ora, a leitura dos arts. 225 da Constituição e 1.228, §§ 1º do Código 
Civil é um exemplo notório da violação do cumprimento da função social 
por parte das multinacionais. 

Ao lermos as normas pensando nos crimes cometidos pelas minera-
doras, evidencia-se o descumprimento da sua função socioambiental e do 
Princípio da dignidade da pessoa humana. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.26

Art. 1.228 CC. omissis.

§ 1º o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam pre-
servados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patri-
mônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das 
águas.27

Urge uma releitura adequada do tratamento constitucional e infra-
constitucional da funcionalização da propriedade no Brasil. o desrespeito 
reiterado às normas evidencia que as instituições não andam bem no 
Brasil. o Poder Judiciário não pode e não deve se furtar de fazer a tão 
esperada Justiça.  

o Enunciado 507, da V Jornada de Direito Civil / Conselho da Justiça 
Federal, comunga com a tese jurídica exposta no presente artigo e foi 
aprovado com a seguinte redação:

25  ALFoNSIN, Jacques Távora. A força normativa das necessidades frente ao Direito de 
propriedade. Apontamento em torno dos efeitos jurídicos gerados por ocupações massivas 
da terra urbana e rural. In: STRoZAKE, Juvelino José (org.), Questões Agrárias - julgados 
comentados e pareceres. São Paulo: Método, 2002.  

26  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Aces-
so em: 02 mar. 2020. 

27  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 
02 mar. 2020.
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Na aplicação do princípio da função social da propriedade imobiliária 
rural, deve ser observada a cláusula aberta do § 1º do art. 1.228 do 
Código Civil, que, em consonância com o disposto no art. 5º, inc. 
XXIII, da Constituição de 1988, permite melhor objetivar a funcio-
nalização mediante critérios de valoração centrados na primazia do 
trabalho.28

Como em um filme de terror, em que não há ficção, assistimos a 
mineradoras que destroem vidas, seres humanos e vários biomas. Tanto 
na doutrina, jurisprudência como na legislação, o tema da função social 
está posto há bastante tempo. 

o bem ambiental é um bem de todos. A justiça do Brasil, notadamen-
te, os Tribunais Superiores têm o dever constitucional de se fazer cumprir 
e respeitar a Constituição. Sobretudo, a concretização prática fundamen-
tal de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e o cumpri-
mento da função social da propriedade. 

Empresas que violam a carta magna e leis infraconstitucionais de-
vem responder perante os órgãos administrativos e judiciários. Já passou 
o tempo de se fazer justiça. 

Insta notar que o prof. Flávio Tartuce, atento às questões práticas 
que envolvem a violação da função social da propriedade por parte de 
empresas, consigna que: 

Por isso, tem-se afirmado que as empresas que cumprem a sua fun-
ção social são, muitas vezes, aquelas que estão preocupadas com 
as questões ambientais. No que concerne à função social da empre-
sa, preconiza o enunciado n. 53, aprovado na I Jornada de Direito 
Civil, que, nos termos do art. 966 do CC, “deve-se levar em consi-
deração o princípio da função social na interpretação das normas 
relativas à empresa, a despeito da falta de referência expressa. 

Contudo, na prática, o que se percebe é que muitas empresas 
não cumprem a sua função social e, no exercício do direito de 
propriedade, acabam por causar danos irreparáveis ao meio am-
biente.29 (Grifo nosso)

é sintomático que o problema é ético, social e jurídico. Como resul-
tado de muitas e dramáticas tragédias socioambientais, os mais pobres 
sofrem e seus direitos humanos fundamentais são violados. As tragédias 
de Mariana e Brumadinho são um visível testemunho da anomalia hipócri-

28  Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/576>. Acesso em: 02 mar. 
2020.

29  TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito das Coisas. Vol. 4, Rio de Janeiro: Editora Forense, 
10ª edição, 2018.  
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ta e desumana da atual conjuntura institucional aqui instalada. Vivemos 
em um constitucionalismo que não é para valer, parafraseando o Ministro 
Luís Roberto Barroso. Contudo, não o utilizamos no passado. A violação 
é em pleno século XXI. 

o exemplo de ineficiência da justiça ocorreu na 12ª Vara Federal da 
Capital de Minas Gerais:

Ao homologar o TAC-Governança, no dia 8 de agosto, o juiz federal 
Mário de Paula Franco Júnior alterou o item que trata da contrata-
ção das assessorias técnicas aos atingidos. Com a justificativa de 
que elas “devem ser imparciais, fundadas em atuação técnica, e não 
ideológicas, políticas ou religiosas”, ele coloca na berlinda as as-
sessorias que já prestam serviços às comunidades e contam com a 
confiança dos atingidos: a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, 
organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que atua 
em Mariana, e a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social 
(Aedas), que é parceira do Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e atua em Barra Longa.

o juiz proibiu a contratação de assessorias técnicas cujas entidades/
equipes/profissionais/indivíduos tenham qualquer vínculo de subor-
dinação com movimentos sociais ou oNGs atuantes na área do de-
sastre de Mariana ou que tenham qualquer vínculo de subordinação 
com entidades religiosas. Em nota publicada no dia 9 de agosto, o 
Ministério Público Federal no Espírito Santo e em Minas Gerais e as 
Defensorias Públicas dos dois estados envolvidos e da União afirma-
ram que “por discordarem das condições que foram inseridas pelo 
Juízo Federal da 12ª Vara de Belo Horizonte, as seis instituições 
que assinam esta nota adotarão as medidas judiciais cabíveis para 
reverter a inovação realizada na audiência judicial”.30

Sabemos que a questão é tormentosa e de difícil resolução, entre-
tanto, não compete ao Poder Judiciário vedar a participação da sociedade 
em tema que a própria tem interesse. Defeso agravar a situação de famí-
lias pobres atingidas por grandes mineradoras com decisões que se as-
sentam em postulados mais ideológicos que jurídicos. A Democracia pre-
conizada na Constituição apresenta-se incompatível com a miséria, a 
exclusão e marginalização de milhões de brasileiros.

A falta de aplicação da lei constitucional e infraconstitucional ajuda a 
perpetuar a violência crônica contra as vítimas das mineradoras, sobretu-
do os mais pobres. Esse sentimento de impunidade garante a continua-
ção e repetição do crime, vide Brumadinho/MG. As mineradoras têm mui-

30  Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/582509-raposa-no-galinheiro>. 
Acesso em: 10 mar. 2020.
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to poder econômico e político. Por esse motivo, exercem forte influência 
nas instituições brasileiras.

Importante salientar que os danos provocados transcendem a ordem 
estritamente material. Nesta luta, com mais perdas do que ganhos, a jus-
tiça, o legislativo e o executivo não cumprem com seu dever constitucio-
nal/institucional, salvo honrosas exceções, repito. 

ora, os avanços são parcos e lentos. é fato que não há criação de 
leis preventivas, não existem medidas que garantam direitos de vítimas 
de desastre, sobretudo aos mais pobres, soluções definitivas não são 
concretizadas, e, por fim, réus não foram julgados.  

 Portanto, explorar o minério e matar várias pessoas, bem como o 
meio ambiente, constitui afronta a princípios de ordem ética, social e jurí-
dica. Constitui, pois, uma ilicitude que não enseja a proteção jurídica re-
servada àquela empresa que não realiza a função social. 

Com efeito, não há cumprimento de função social da propriedade 
sem o devido respeito à vida, à ecologia integral e à justiça social.   

A Constituição da República de 1988 instaurou formalmente o Esta-
do Democrático de Direito no Brasil. é preciso, por isso, que o Poder Ju-
diciário assuma sua função política de prestar a efetiva justiça e ser a voz 
dos que não têm voz. 

CONCLUSÕES

A pesquisa externou o desrespeito à Constituição da República e de 
normas federais infraconstitucionais por parte de mineradoras que ope-
ram em Minas Gerais, sobretudo, a falta de funcionalização social da pro-
priedade por parte daquelas empresas. o problema que envolve a ques-
tão irradia pelos valores constitucionais postos pelo sistema jurídico 
nacional. Evidentemente, espraia-se por questões éticas, sociais, jurídi-
cas e culturais.

Urge a necessidade de recuperar as liberdades democráticas e as 
garantias constitucionais de proteção à vida, ao meio ambiente, ao traba-
lho seguro. Sobretudo, o respeito ao princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana. 

Para cumprir os postulados de sua missão constitucional, juízes e 
tribunais devem deixar de ser um departamento técnico especializado e 
passar a desempenhar um papel político, dividindo espaço com Legislati-
vo e Executivo para a solução de grandes problemas que acometem o 
Brasil.

Segundo o Min. Luís Roberto Barroso (STF):
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os métodos de atuação e argumentação dos órgãos judiciais são, 
como se sabe, jurídicos, mas a natureza de sua função é inegavel-
mente política... o papel do judiciário, e especialmente das cortes 
constitucionais e supremos tribunais, deve ser o de resguardar o pro-
cesso democrático e promover os valores constitucionais, superan-
do o déficit de legitimidade dos demais Poderes, quando seja o 
caso.31 (Grifo nosso)

Já passamos do tempo de efetivar os Direitos Constitucionais. é ho-
ra de implementar os valores e princípios constitucionais para todo o or-
denamento jurídico. Ressalta-se que a interpretação de normas infra-
constitucionais deve ser feita em conformidade com a Constituição. A 
função social da propriedade deve ser cumprida e não ser, apenas, um 
texto morto dentro do arcabouço constitucional brasileiro.  

Como bem ensina J.J. Calmon de Passos:

Atualmente, vivemos numa nova modalidade de ditadura, a ditadura 
neoliberal, que sobre a falácia da democracia, dissimula a realidade 
de massacre de nosso povo, de nossas riquezas.

A cidadania tão sonhada no momento histórico de transição, cedeu 
lugar à cidadania tutelada, ilusória, não dando o Estado os subsídios 
para sua efetivação, demonstrando um governo que prima pela força 
da opressão, o uso do poder, e a ausência da informação. 

Portanto, não se pode falar em Estado Democrático de Direito num 
país que viola os direitos fundamentais, o direito adquirido, a coisa 
julgada e o ato jurídico perfeito, dando um ar de democracia, mas 
com uma forte Ditadura Branca, pois o texto maior teve sua essên-
cia esvaziada, transformando um Estado e desconstituindo uma lei 
maior.32

os posicionamentos aqui expostos têm como pano de fundo as tra-
gédias/crimes provocadas por mineradoras e ocorridas em Minas Gerais. 
Sobretudo as empresas: Samarco, administrada por meio de um empre-
endimento em conjunto entre a Vale S.A. e a BHP Billiton, e Vale S.A. 
Agentes da gestapo, hoje!

A omissão do Poder Executivo chega ao absurdo! Ao Poder Legisla-
tivo, em âmbito nacional, beira a falta de seriedade e interesse. 

Ao Poder Judiciário compete, também, contribuir para a superação 
da miséria que assola o nosso país. Acima de tudo, fazer Justiça. o nosso 

31  BARRoSo, Luís Roberto. o Novo Direito Constitucional Brasileiro. Contribuições para uma 
construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2013.

32  PASSoS, J.J. Calmon de. Cidadania Tutelada. Disponível em: <http://jus.com.br/arti-
gos/3196/cidadania-tutelada>. Acesso em: 04 dez. 2015.
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ordenamento jurídico impõe que se tenha sempre presente o alcance so-
cial da lei, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa 
humana. 

Decidir sem se ter em conta esse imperativo ético/jurídico é eleger a 
injustiça e o arbítrio como norte. é contribuir para o agravamento do já 
grave quadro social em que foi mergulhado o povo brasileiro. Ao Judiciá-
rio defeso é tal conduta.

Se queremos construir uma sociedade mais justa e mais solidária, 
pensamos que não devemos nos descuidar do tema justiça para os po-
bres. Sobretudo, aqueles afetados pelas tragédias de Mariana/MG e Bru-
madinho/MG.
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