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METODOLOGIA: 

Para a realização da pesquisa foi 
utilizado o método indutivo, partindo-
se de um levantamento específico para 
atingir uma conclusão geral, ou seja, a 
partir do caso de Mariana-MG, 
aborda-se o geral da proteção 
ambiental. RESULTADOS: 

O rompimento da barragem ocasionou 
inúmeros prejuízos à população e ao meio 
ambiente, o que poderia ter sido evitado 
se a Administração Pública houvesse 
fiscalizado as atividades da empresa 
mineradora, a qual prezou pelo 
desenvolvimento econômico em 
detrimento da proteção ambiental. 

DISCUSSÃO: 
O meio ambiente não pode mais ser 
prejudicado, nem a população ter 
seu direito fundamental a uma sadia 
qualidade de vida violado pelas 
ações e omissões de uma gestão que 
visa apenas o lucro e o benefício a 
curto prazo. 

 
 

 
Concluiu-se, a partir da pesquisa, que 
o atual paradigma deficitário da 
Administração Pública deve ser 
substituído por um sustentável e 
responsável, capaz de comprometer-se 
com a preservação ambiental e zelar 
pela participação dos administrados, 
ao invés de visar apenas o 
desenvolvimento econômico. Da 
análise das decisões do Superior 
Tribunal de Justiça semelhantes ao 
caso, constatou-se que o Estado-
Administração deve ser 
responsabilizado porque através de 
omissões contribuiu para que o 
desastre ocorresse.  

 

OBJETIVOS: 
Esta pesquisa visa analisar o caso do 
rompimento da barragem de Fundão, 
tratando da responsabilidade da 
Administração Pública decorrente de 
ação ou omissão, que contribuiu para a 
ocorrência do dano. 
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