SEMINÁRIO TEMÁTICO
DIREITO DOS DESASTRES: LIÇÕES DOS ROMPIMENTOS
DE BARRAGENS EM MARIANA E EM BRUMADINHO
Terça-Feira: 11h30 às 13h30
I – PROFESSOR: Pedro Gomes Andrade
II – TEMA GERAL: Direito Ambiental. Direito Minerário. Responsabilidade Civil.
III – OBJETIVO: O presente Seminário Temático buscará realizar um estudo de casos acerca dos dois
rompimentos de barragens de rejeitos minerários no Estado de Minas Gerais ao longo dos anos de 2015 e
2019: a Barragem do Fundão, da empresa Samarco S/A e a Barragem do Córrego do Feijão, da empresa
Vale S/A. O curso terá como enfoque os desafios para a garantia da reparação integral para os atingidos em
ambos os casos, por meio da análise dos processos em curso nas comarcas locais e em âmbito federal, os
atores envolvidos (Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública), as Assessorias Técnicas
Independentes, a construção da matriz de danos, bem como as conquistas e fracassos ao longo dos últimos
cinco anos.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: 1) Direito Minerário e o sistema estadual de segurança de barragens de Minas
Gerais; 2) Licenciamento ambiental de barragens, alteamento a montante e a Lei “Mar de Lama Nunca Mais”;
3) As comunidades atingidas, danos a direitos transindividuais (coletivos e individuais homogêneos) e os
desafios da construção da matriz de danos; 4) O processo judicial coletivo para a reparação dos atingidos: o
papel das Instituições de Justiça; 5) Conflitos de competência entre justiça estadual e justiça estadual; 6) A
Assessoria Técnica Independente: um novo paradigma de administração de justiça por meio da participação
informada das comunidades atingidas; 7) Os desafios para a efetivação da reparação integral.
V – METODOLOGIA: aulas e seminários online, com metodologias participativas e estudos de caso.
VI – AVALIAÇÃO: os alunos serão avaliados de acordo com a presença nos encontros semanais.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros de 02:00h (duas horas) cada.
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias do seminário
01, 15, 22, 29
06, 27
03, 10, 17

VI – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 02/09 a 08/09 de 2020, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de 210,00 (duzentos e dez reais)
Ø À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro de 2020.
Ø A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
novembro e dezembro de 2020.
ØO aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o
pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º)o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C)A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
VII – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar

