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Por que o amianto foi parar no meio do 

mensalão? 

Em meio ao período de julgamento do mensalão, o 

Supremo Tribunal Federal realiza uma audiência 

pública com 35 expositores para debater o uso do 

mineral cancerígeno presente em cerca de três mil 

produtos do nosso cotidiano. Entenda como isso afeta – 

e muito – a nossa vida e o que está em jogo neste 

momento no Brasil e na corte 
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Nas próximas duas sextas-feiras (24 e 31/8), o Supremo Tribunal Federal realizará uma 

audiência pública sobre o amianto – também conhecido como asbesto. O tema afeta 

diretamente a população, que ainda bebe água de caixas d’água de amianto ou dorme 

sob um teto de telhas de amianto ou ainda tem em sua vida cotidiana três mil produtos 

fabricados com essa fibra mineral comprovadamente cancerígena. Apesar da 

importância da questão, já estamos na semana da audiência pública e pouco se ouve 

falar sequer de que ela vai acontecer – seja na imprensa, seja nas ruas, até mesmo nos 

corredores do próprio Supremo. A razão é óbvia: como é possível que se preste atenção 

em qualquer outra coisa realizada na corte em pleno período de julgamento do 

mensalão?   

Mesmo que não estejam previstas sessões de julgamento do mensalão nestas duas 

sextas-feiras, ainda assim é legítimo questionar: se o principal objetivo de uma 

audiência pública é esclarecer os ministros em temas supostamente controversos, como 

os principais interessados estarão aptos a concentrar seus esforços em qualquer outra 

coisa que não seja o mensalão, ouvindo 35 expositores sobre um tema complexo, 

quando alguns já são flagrados cochilando e outros reclamam publicamente de exaustão 

devido à agenda semanal pesada?  
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A audiência pública foi pedida pelo Instituto Brasileiro do Crisotila, que serve à 

indústria do amianto, no curso de uma ação que tenta derrubar a lei que proibiu a fibra 

mineral no Estado de São Paulo. Movida pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria (CNTI), esta ação (ADI 3937) alega a inconstitucionalidade 

da lei paulista. Mas é só uma entre várias ações relativas ao amianto que começaram a 

tramitar há mais de uma década no Supremo, o que permitiria supor que a corte já 

estaria bastante informada sobre o assunto. Mas, pelo menos no entender do relator, 

ministro Marco Aurélio Mello, não está. O Instituto Brasileiro do Crisotila pediu 

audiência pública e o ministro Marco Aurélio concedeu o pedido – marcando, dias antes 

do anúncio oficial do cronograma do mensalão, o debate para agosto.  

Como tudo o que se refere ao amianto no Brasil, a audiência pública no meio do 

julgamento do mensalão é só mais um entre muitos capítulos estarrecedores. O quadro é 

o seguinte. A Organização Mundial da Saúde considera o amianto cancerígeno desde 

1977 – há 35 anos, portanto. Segundo estimativas da OMS, cerca de 107 mil 

trabalhadores morrem a cada ano no mundo por doenças causadas pelo amianto. 

Documentos provam que a indústria já tinha informações sobre a relação entre amianto 

e doenças letais desde os anos 30 do século passado. Nos anos 90, a contaminação por 

amianto tomou proporções de escândalo de saúde pública em países da Europa, como a 

França, onde estima-se que 100 mil pessoas morrerão de doenças relacionadas ao 

amianto até 2025. Em toda a Europa ocidental, as estimativas apontam que o câncer 

causado por amianto matará 250 mil pessoas entre 1995 e 2029. O primeiro país 

europeu a vetar o mineral foi a Noruega, em 1984 – quase três décadas atrás, portanto. 

Desde 2005, a fibra está banida em toda a União Europeia. Atualmente, o amianto está 

proibido em 66 países.  

O Brasil é o terceiro produtor mundial, o segundo exportador e o quarto usuário de 

amianto. A principal ação que tramita no Supremo contesta justamente a lei federal que 

permite “o uso controlado do amianto”. Seu relator é o atual presidente da corte, 

ministro Ayres Britto. Mas, como sabemos, ele aposenta-se em novembro. A ação foi 

colocada na pauta de julgamentos, mas não tem data marcada para ser votada.  

Hoje, o amianto é proibido em cinco estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso e Pernambuco – e em mais de duas dezenas de municípios. A 

única mina de amianto no Brasil está localizada no município de Minaçu, em Goiás. 

Parte dos parlamentares que formam a chamada “bancada do crisotila”, dedicada a 

barrar o andamento no Congresso de projetos de lei para banir o amianto no país, tem 

estado bastante presentes no noticiário desde que estourou o escândalo de Carlinhos 

Cachoeira. “Crisotila” é o nome do tipo de amianto extraído no Brasil, cuja 

possibilidade de “uso seguro” é defendida pela indústria junto a ministros, 

parlamentares e população, apesar de uma ampla gama de pesquisas, realizadas pelos 

mais respeitados cientistas no mundo nesta área, provar que não há nenhuma maneira 

segura de usar amianto. 

O escândalo do amianto configurou-se no Brasil na virada do milênio. Naquele 

momento, vieram a público as informações sobre a doença e a morte de dezenas de 

trabalhadores das fábricas de amianto. As doenças mais comuns causadas pela fibra 

mineral são a asbestose – conhecida como “pulmão de pedra”, na qual o doente é 



lentamente levado à morte por asfixia – e o mesotelioma – um tumor maligno, agressivo 

e letal na maioria dos casos, conhecido como o “câncer do amianto”. Uma em cada três 

mortes por câncer ocupacional está relacionada ao amianto. Você pode conhecer esta 

história aqui e aqui.   

Hoje, começam a surgir os primeiros casos de contaminação ambiental também no 

Brasil – pessoas que não trabalharam nas fábricas, mas moravam perto de fábricas de 

amianto ou tiveram contato com a fibra mineral de outro modo. Em uma série de 

reportagens publicada em maio, que você pode ler aqui, o jornal O Globo mostrou o 

caso da doceira Adelaide de Jesus Morino, que sofre de um mesotelioma. Ela mora a 

200 metros da antiga fábrica da Eternit, em Osasco, na Grande São Paulo (leia aqui).   

O estarrecedor com relação ao amianto é observar que o Brasil discute hoje o que os 

países mais avançados da Europa discutiram 30 anos atrás, alguns, 20 anos outros. 

Como se esta parte do mundo não estivesse globalizada – e as informações não 

estivessem disponíveis. No caso do amianto, o Brasil alinha-se com as posições de 

países como Rússia e China – o primeiro e o segundo produtores de amianto do mundo, 

cujas práticas econômicas, assim como a relação com os direitos humanos e trabalhistas, 

são bem conhecidas.  

Enquanto a Europa discute como fazer a descontaminação ambiental das cidades nas 

quais havia minas e fábricas de amianto para evitar o aumento do número de mortes de 

cidadãos, o Brasil discute se é ou não possível o uso seguro do mineral cancerígeno. Em 

fevereiro, o Tribunal de Turim, na Itália, condenou o multimilionário Stephan 

Schmidheiny, antigo dono da gigante Eternit, e o barão belga Jean-Louis Marie Ghislain 

de Cartier de Marchienne, ex-dirigente da multinacional: a 16 anos de prisão, pela morte 

de cerca de três mil pessoas. Provou-se na corte que eles sabiam do potencial 

cancerígeno e, mesmo assim, calaram-se. Ações semelhantes são movidas em diferentes 

países da Europa, como você pode ler aqui. Enquanto isso, no Brasil, é marcada uma 

audiência pública para debater, entre outras questões, o impacto econômico do 

banimento do amianto.  

Parece surreal? A mim, pelo menos, parece bastante. Mas, assim é que é. E por que é 

assim?  

Para nos ajudar a entender o que está em jogo na audiência pública do Supremo que 

começa na próxima sexta-feira, entrevistei Fernanda Giannasi para esta coluna. 

Auditora fiscal do Ministério do Trabalho há 29 anos, ela é a grande referência na luta 

pelo banimento do amianto no Brasil – e uma das principais protagonistas no cenário 

internacional. É conhecida como a “Erin Brockovich brasileira”, numa referência à 

americana que venceu uma poderosa indústria que contaminara a água de uma pequena 

comunidade na Califórnia, causando doenças e mortes. No cinema, Erin foi vivida por 

Julia Roberts, em um filme que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz.  

Nesta luta, Fernanda vem sofrendo todo tipo de pressão, já chegou a receber ameaças de 

morte, recentemente foi vítima – mais uma vez – de uma tentativa de desqualificação, 

como foi mostrado aqui. Nos últimos dois meses, ela vem dormindo entre duas e duas 

horas e meia por noite, para atender às necessidades da preparação da audiência pública. 
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A luta pelo banimento do amianto depende, em grande parte, do idealismo de seus 

ativistas, já que os recursos são escassos e a infraestrutura é pouca. Fernanda teme que, 

apesar de todos os esforços empreendidos, a audiência seja esvaziada por conta do 

período sobrecarregado do Supremo. E poucos estejam dispostos a escutá-los com a 

atenção que o tema merece.  

O que está em jogo nesta audiência? 

Fernanda Giannasi – A tentativa de adiar decisões com a composição atual do 

Supremo. Segundo avaliações de decisões anteriores, a maioria dos ministros hoje é 

desfavorável ao uso do amianto. Assim, os advogados do lobby pró-amianto pediram 

audiências públicas em todas as ações relativas ao tema, com o objetivo de protelar as 

votações, na esperança, talvez, de que a próxima composição do Supremo seja mais 

favorável à indústria do amianto. Uma das ações que o ministro Ayres Britto colocou 

em pauta, na véspera de assumir a presidência do Supremo, foi a ação que analisará a 

constitucionalidade da lei federal do uso controlado do amianto. Se esta lei for julgada 

inconstitucional pelo Supremo, todas as demais ações perdem sua razão de ser – e o 

amianto será banido. Mas Ayres Britto é o relator – e se aposentará no final deste ano. 

Mas não é importante discutir o amianto? 

Fernanda – Primeiro, as perguntas que estão postas para a audiência pública são as 

perguntas que foram trazidas pelo lobby do amianto. Claramente têm uma 

intencionalidade: reforçar a ideia de que o amianto brasileiro, o crisotila, é diferente dos 

outros, que o uso seguro é possível e que as outras fibras que estão sendo usadas como 

alternativa têm um custo alto e a substituição do amianto causaria muitas demissões. 

Bem, eu pretendo esclarecer duas destas questões. A primeira é que o uso seguro do 

amianto não se tornou viável em nenhum lugar do mundo. Apenas para dar um 

exemplo, minha equipe já multou caminhões que na ida carregavam amianto e, na volta, 

torradas e panetones de uma das empresas líderes de mercado. Não é realista imaginar 

que se conseguirá neutralizar os riscos da manipulação de um produto cancerígeno da 

mineração à construção civil e ao transporte, sem contar o consumo. A segunda questão 

que pretendo esclarecer é o impacto econômico e social da substituição do amianto. O 

lobby do amianto fala em 200 mil empregos, nos quais inclui os empregados no 

transporte dos produtos e da construção civil. Ora, os caminhoneiros transportam todo o 

tipo de produto, com ou sem amianto, e os trabalhadores da construção civil usam todo 

o tipo de material, com ou sem amianto. De fato, segundo os cadastros do Ministério do 

Trabalho, no qual sou auditora fiscal há 29 anos, a indústria do amianto gera no Brasil 

5.500 empregos diretos e indiretos – enquanto as 170 empresas que substituíram o 

amianto geram, apenas no estado de São Paulo, 10.500 empregos diretos. Estes postos 

de trabalho, sim, estão ameaçados, se o amianto for mantido e começarmos a importar 

produtos com amianto da China, como já estamos fazendo. Nossa fiscalização mostrou 

que produtos com amianto estão chegando até mesmo por meio de compras pela 

internet. O fornecedor fica em Macau, o cliente recebe pelo federal express. 

Recentemente, inclusive, houve um escândalo na Austrália, onde o amianto é proibido, 

ao comprarem 23 mil carros e descobrirem que as juntas automotivas continham 

amianto. Agora, estão fazendo um recall para devolver os carros à China. 

Mas não é importante mostrar tudo isso em uma audiência pública no Supremo? 

Fernanda – O debate é sempre importante e temos discutido essa questão, em todas as 



instâncias, há pelo menos 20 anos, com grande dificuldade e, mais no passado do que 

hoje, até com risco pessoal. O problema é que essa audiência foi uma surpresa para nós, 

que lutamos pelo banimento do amianto. E me arrisco a dizer que foi uma surpresa 

também para alguns ministros do Supremo.  

Por quê? 

Fernanda – Primeiro, porque a questão do amianto tramita no Supremo há mais de uma 

década. A primeira ação é de 2001. Já houve decisões e, portanto, os ministros estão 

bem informados e esclarecidos sobre o tema. Neste sentido, é curioso realizar uma 

audiência para debater algo que os ministros já estão prontos para votar. Ainda assim, 

nós sempre estamos dispostos a debater. Portanto, tão logo o pedido de audiência 

pública feita pelos defensores do amianto foi deferido pelo ministro Marco Aurélio, no 

início de maio, começamos a empreender todos os nossos esforços para trazer os 

especialistas internacionais mais relevantes na área para qualificar o debate. E então, de 

novo fomos surpreendidos: as audiências foram marcadas para agosto, no mesmo 

período do julgamento do mensalão. O país inteiro está mobilizado para este 

julgamento: ministros, imprensa, público. Já que chamaram uma audiência pública, 

gostaríamos de ter a presença massiva dos ministros, a atenção do público e da 

imprensa, para que realmente haja foco no debate. Mas receamos ter, em vez disso, um 

debate esvaziado. Esta é a nossa perplexidade: a quem interessa realizar uma audiência 

pública sobre um tema que tramita há anos e já está na pauta de julgamentos? E, além 

disso, uma audiência pública realizada no mesmo período do julgamento do mensalão? 

Qual é o objetivo de fato desta audiência pública? 

Mas quando a audiência pública do amianto foi marcada para agosto, não havia 

ainda a definição do cronograma do mensalão. Pelo que consta no andamento do 

processo no Supremo, o ministro Marco Aurélio determinou em despacho de 23 de 

maio que a audiência fosse realizada em agosto. E a data do julgamento do 

mensalão foi anunciada pelo Supremo alguns dias depois, em 6 de junho. Não teria 

sido apenas uma coincidência? 

Fernanda – Não. Ainda que o julgamento do mensalão não tivesse sido oficialmente 

marcado e anunciado para agosto, quando a audiência pública foi marcada já estava 

sendo acertada a data do julgamento entre os ministros. Já se sabia que esta era a 

proposta. Sei disso porque, assim que nossos advogados souberam que a audiência seria 

marcada para agosto, manifestaram sua preocupação a ministros do Supremo, 

mencionando o mensalão. No início, pensamos que seria cancelada por conta disso, mas 

o fato é que não foi. 

Qual é o seu temor? 

Fernanda – Que a maior parte dos ministros não acompanhe o debate com a atenção e 

o foco que poderiam ter em outro momento, já que estão totalmente dedicados ao 

mensalão, numa agenda que já é pesada por si só. E você não imagina o esforço que é 

para o movimento social participar dessa audiência. Eu estou indo a Brasília com as 

minhas milhas, vou pagar o hotel do meu bolso. O Eliezer (de Souza, presidente da 

Associação Brasileira de Expostos ao Amianto) está indo de ônibus. Estamos 

hospedando gente nas casas de amigos, porque não temos dinheiro para hotel. Estamos 

tentando conseguir recursos para pagar a tradução simultânea. E só conseguimos trazer 

os convidados estrangeiros porque eles obtiveram os recursos para as passagens com 



suas próprias universidades e centros de pesquisa. E tudo isso para algo que pode nem 

ter repercussão na imprensa. Ainda nem temos certeza se a TV Justiça vai transmitir a 

audiência. De novo: a quem de fato interessa isso? Para quem é fácil mobilizar recursos 

nesse nível? Só pro lobby pró-amianto. Pra nós é um sacrifício e corremos o risco de 

termos um resultado pífio. 

Está mais do que provado que o amianto é cancerígeno, já morreram milhares de 

pessoas e a previsão é de que morram centenas de milhares nas próximas décadas. 

Por que você acha que setores da indústria, do sindicalismo e mesmo da academia 

no Brasil se dedicam a continuar defendendo algo que mata gente? 

Fernanda – É um lobby que tem sustentáculos em várias instâncias. Inclusive no 

próprio parlamento, com a “bancada da crisotila”, que agora ficou em destaque com o 

escândalo do Cachoeira. Dentro das universidade públicas mais renomadas, como USP 

e Unicamp, há pesquisadores que têm suas pesquisas financiadas pela indústria do 

amianto. Há sindicatos financiados pela indústria do amianto, como já provamos mais 

de uma vez. E hoje temos três ex-ministros do Supremo que advogaram ou advogam 

para a indústria do amianto depois de terem se aposentado. O primeiro foi o falecido 

Maurício Corrêa, que foi substituído pelo Carlos Velloso e, pelo que soubemos, até 

mesmo o Francisco Rezek está assessorando o lobby do amianto para as questões no 

STF. É aquela história, o que o homem persegue? Poder, dinheiro e prestígio. Hoje, 

prestígio já não há, com industriais e cientistas já respondendo por crimes em tribunais 

europeus. Mas poder, ainda que efemeramente, sim. Há notórios lobistas do amianto 

mantidos pela presidente Dilma Rousseff nos ministérios de Minas e Energia e do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E riqueza rápida, certamente. É fácil 

perceber os indícios de riqueza na vida de alguns sindicalistas e acadêmicos. 

Quantas pessoas já morreram no Brasil por causa do amianto? 

Fernanda – Oficialmente, houve 2.400 casos de mesotelioma nos últimos dez anos. E o 

número vem crescendo ano a ano, com a melhoria dos diagnósticos e dos registros. Mas 

ainda vivemos o chamado “silêncio epidemiológico”. Os nossos registros oficiais não 

refletem o fato de o Brasil ser o terceiro produtor mundial, segundo maior exportador e 

quarto maior usuário de amianto. Isso não é porque a nossa crisotila supostamente seria 

mais segura, mas porque há problemas de registro. A Argentina comprava a nossa 

crisotila e tem mais casos registrados de mesotelioma do que o Brasil. Sem contar que 

há situações inexplicáveis, como uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que 

autoriza 17 empresas do amianto, entre elas a Eternit, a não informarem ao Sistema 

Único de Saúde quem são os seus doentes. Esta decisão existe desde 2006 e até hoje não 

foi revogada. Há basicamente dois mecanismos que tornam nossos dados invisíveis à 

sociedade: o primeiro é esta decisão imoral, e o segundo mecanismo são os acordos 

extrajudiciais. Temos quatro mil acordos extrajudiciais, celebrados pelas empresas com 

trabalhadores doentes, e seria necessário torná-los visíveis às instituições de saúde e à 

previdência, assim como ao público. Fizemos um enorme esforço e conseguimos ter 

acesso a pouco mais de mil destes acordos. 

Há alguns analistas que comparam o lobby do amianto ao do tabaco. Você 

concorda? 

Fernanda – É muito parecido com o lobby do tabaco, sim. São os chamados 

“mercadores da morte”. Se você tiver oportunidade, dê uma olhada num livro que os 



advogados da indústria americana do tabaco escreveram, chamado “O nosso produto é a 

dúvida” – ou seja, a cada nova certeza, eles produzem uma nova dúvida. E assim vão 

ganhando tempo e dinheiro enquanto as pessoas morrem. Com o amianto é a mesma 

coisa. Há o financiamento de uma ciência própria, com cientistas financiados pela 

indústria para produzir determinados resultados. E, a cada etapa que avançamos, o 

lobby do amianto vai gerando novas dúvidas, sempre para atrasar o processo. Do 

mesmo modo que agora, em outra instância, quando ações estão na pauta de votações, 

tratam de pedir uma audiência pública. E, assim como o cigarro, o amianto também é 

um lobby mundial. Os mesmos processos intimidatórios, as mesmas tentativas de 

desqualificar quem luta pelo banimento. As práticas se repetem. 

Neste sentido, o que hoje acontece aqui é semelhante ao que acontecia na Europa 

décadas atrás. Atualmente, a preocupação de alguns países europeus é como fazer 

a descontaminação ambiental das cidades onde havia minas e fábricas. Assim 

como megaempresários do amianto, como os antigos donos da Eternit, são 

condenados por crime, como aconteceu no mês de fevereiro, em Turim. Se a 

Europa é o nosso futuro, no que se refere ao amianto, podemos contar como certo 

o banimento daqui a alguns anos? 

Fernanda – Ninguém tem dúvida de que mais cedo ou mais tarde o amianto vai ser 

banido no Brasil. Mas eles apostam no mais tarde. Essa indústria está com os dias 

contados. O que eles querem conseguir é prazo. O amianto é superado no mundo 

desenvolvido. A OMS (Organização Mundial da Saúde) fala em banimento, a OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) fala em banimento. Quem hoje defende o uso 

do amianto? Mesmo no Brasil, aqueles que antes estavam mais em cima do muro, hoje 

já estão começando a se posicionar. Restaram apenas os que não podem mudar de 

posição e quem está usando essa disputa para ganhar dinheiro rapidamente, mesmo que 

isso vá custar mais tarde a perda de prestígio, poder, dinheiro e, certamente, uma 

enorme mancha no currículo, quando não uma ficha policial. O que eles querem é uma 

sobrevida – que estão conseguindo à custa de vidas. 

Eliane Brum escreve às segundas-feiras. 


