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Área do Direito: Constitucional; Processual
Resumo: O texto aborda a inocorrência da prescrição das ações individuais de reparação
civil pelos danos causados pelo Desastre do Rio Doce. Aponta que, por diversas razões
jurídicas, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, a suspensão do prazo e haveria
comportamento contraditório das empresas que estão em processo amplo de
autocomposição para tutela integral dos danos, se deixassem de reconhecer
expressamente a inexistência de prescrição na data de 05.11.2018. Esse comportamento
das empresas favoreceria a insegurança jurídica, a advocacia predatória e prejudicaria o
processo de autocomposição. O artigo aponta, ainda, que a ACP de 155 Bilhões do
Ministério Público expressamente solicitou a condenação genérica para a tutela integral
destes direitos individuais, sendo a doutrina, a jurisprudência e os precedentes
normativos formalmente vinculantes do Superior Tribunal de Justiça claros em afirmar
que a propositura da ação coletiva interrompe a prescrição das ações individuais até o
trânsito em julgado da ação coletiva. O Termo de Compromisso assinado entre as
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empresas e o Ministério Público, em 26.10.2018, para afastar a ocorrência da prescrição
em 5.11.2018, reforça as teses defendidas neste artigo.

Palavras-chave: Prescrição – Interrupção – Pretensões individuais – Desastre do Rio
Doce – Ações coletivas
Abstract: The text addresses the nonoccurrence of the limitation of individual actions for
civil damages in the losses caused by the Rio Doce disaster. It points out that, for
various legal reasons, interruption of limitation did occur, as well as Statute of
limitations, suspension of the term and would be contradictory behavior of the
companies that are in the process of self-composition for full protection of the damages
if they did not expressly acknowledge the absence of the limitation on 05.11.2018. This
behavior of companies would favor legal insecurity, predatory advocacy and undermining
the self-regulation process. It also points out that the US$20-Billion class action of the
Public Prosecutor's Office expressly requested the generic condemnation for the full
protection of those individual rights, with the legal framework, jurisprudence and
precedents formally binding by the Superior Court of Justice (STJ) being clear that the
collective action interrupts the limitation of individual actions until the final res judicata
of the class action. An agreement signed between the companies and the Public
Prosecution on 26.10.2018 confirms the thesis of this article that there was an
interruption of the limitation of individual actions.

Keywords: Limitation – Interruption – Individuals claims – Rio Doce Disaster – Class
action for damages
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1.Introdução: exposição do problema e descrição do caso

1.1.Exposição do Problema

O1 dia 5 de novembro de 2015 marcou o maior desastre ambiental da história do Brasil.
A barragem de Fundão se rompeu e a barragem de Santarém (ambas pertencentes à
mineradora Samarco), no estado de Minas Gerais, transbordou, despejando mais de 40
milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais. A lama tóxica formada pelos rejeitos
alcançou as povoações de Bento Rodrigues e Barra Longa, nas margens no Rio Gualaxo
do Norte, passou pelo Rio do Carmo, Rio Piranga, atingiu o Rio Doce e, após 16 dias
percorrendo aproximadamente 660 km, alcançou o mar em Regência, no Município de
Linhares (Espírito Santo).

O Desastre provocou danos ambientais, sociais e econômicos incalculáveis e contínuos.
Além do inquestionável impacto ao equilíbrio ecológico, coletividades e indivíduos foram
diretamente atingidos pelo ocorrido, desde uma perspectiva social, econômica e
humana.

Abordar juridicamente a temática do desastre ambiental do Rio Doce, ocorrido a partir
do rompimento da barragem de Fundão e de responsabilidade das empresas Samarco
S.A., Vale S.A. e BHP Billiton do Brasil S.A., tem sido um desafio. É necessário um
grande esforço para compreender as especificidades do caso e as estratégias judiciais e
extrajudiciais em curso, seja por parte das Defensorias Públicas, Ministérios Públicos,
Poder Público, empresas, advogados e tantos outros atores envolvidos.

Para além dos debates centrais sobre as medidas de reparação e compensação, sobre a
ausência de participação social nas instâncias de governança criadas e a sua revisão,
sobre o direito de assessoria técnica aos atingidos, dentre tantos outros aspectos, um
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ponto específico surgiu com especial importância e impacto para as comunidades
atingidas no ano de 2018: a possível prescrição das ações de reparação civil. Essa
questão começou a ser levantada em razão do art. 206, § 3º, V, do CC/2002
(LGL\2002\400), que prevê a prescrição no prazo de três anos para a reparação civil,
tendo o Desastre da Barragem de Fundão ocorrido em 05.11.2015.

Nos territórios atingidos, o tema foi trazido com indagações como “fui avisado de que
tenho que entrar na justiça até novembro senão perco meus direitos”; “me disseram que
se eu não aceitar fazer acordo terei só até novembro para entrar na justiça”; “a justiça
decidiu que o prazo acaba em novembro”.

Como completaram-se três anos do evento inicial do Desastre do Rio Doce2 em
05.11.2018, ganhou espaço a preocupante tese jurídica que buscava fixar o prazo
prescricional de três anos, a partir da leitura do art. 206, § 3º, V do Código Civil
(LGL\2002\400).

A preocupação com a tese da prescrição das demandas individuais levou à assinatura de
um Termo de Compromisso entre o Ministério Público Federal, Ministério Público do
Espírito Santo e Ministério Público de Minas Gerais e as empresas Samarco Mineração
S.A., Vale S.A. e BHP BILLITON LTDA, conjuntamente com a Fundação Renova, no dia
26 de outubro de 2018. As Empresas e a Fundação Renova reafirmaram o compromisso
de, conforme a legislação brasileira e os compromissos de ajustamento de conduta
assumidos no curso das ações civis públicas 69758-61.2015.4.01.3400 e
0023863-07.2016.4.01.3800, cumprir com a obrigação de reparar integralmente as
pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão. Nesse sentido, constou do
Termo que “Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas,
com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.” (art. 1º, § 1º).3

No acordo, mencionou-se a existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público e dos compromissos firmados pelas empresas com a reparação integral (no
TTAC, de 02 de março de 2016, nos Termos de Ajustamento Preliminar, de 18 de janeiro
de 2017 e seu respectivo aditivo de 16 de novembro de 2017, TAP e Aditivo ao TAP, no
Termo de Ajustamento de Conduta da Governança da Fundação Renova, TAC GOV, de
25 de junho de 2018).

Este artigo objetiva justamente demonstrar os argumentos jurídicos que sustentam a
não ocorrência da prescrição das pretensões individuais no Caso Rio Doce, como ficou
reconhecido no Termo de Compromisso assinado 26.10.2018 entre as Instituições de
Justiça, as empresas responsáveis pelo Desastre e a Fundação Renova. Mais do que
discutir a controvérsia em torno do início ou não do prazo prescricional, o texto também
objetiva analisar qual o prazo prescricional e seu termo a quo no Caso Rio Doce.

Embora a versão inicial deste texto tenha sido escrita antes mesmo da assinatura do
Termo de Compromisso para fomentar o debate acerca do tema da prescrição das
pretensões individuais no Caso Rio Doce e fixar caminhos jurídicos para enfrentar a
questão4, as conclusões da pesquisa e em nada se alteram com a convenção, que, ao
contrário, corrobora as teses que serão descritas ao longo do texto.

Em certa medida, as peculiaridades do Caso Rio Doce tornam mais complexo o debate
sobre a questão da prescrição em razão: a) da prevalência de diversos acordos
extrajudiciais que disciplinam inúmeras matérias de cunho socioeconômico e
socioambiental relacionadas às medidas de compensação e reparação de
responsabilidade das empresas; b) da morosidade do Poder Judiciário, em especial, pela
concentração de todas as ações civis públicas que dizem respeito ao dano em sentido
amplo, por força da decisão no Conflito de Competência 144.9225, decidido em junho de
2016 pelo STJ, que fixou a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG para
julgar as ações coletivas que versem sobre o desastre6; c) dos riscos da falta de
informação adequada para população atingida, especialmente no que se refere aos
mecanismos legais e constitucionais postos à disposição dos órgãos públicos para
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garantir a integral reparação dos atingidos por desastres ambientais, entre outros
fatores.

Diante desse contexto, em um caso ambiental de tamanha complexidade, é relevante
abordar juridicamente o risco de prescrição dos direitos individuais (ainda que o TAC do
dia 26.10.2018 tenha afastado esse risco). Essa abordagem torna-se importante, não só
porque revela o conjunto de argumentos jurídicos que sustentou o afastamento da
prescrição no Termo de Compromisso, mas também porque, diante dos frequentes casos
de danos socioambientais multifacetários que se reiteram no Brasil, a questão
possivelmente será discutida novamente. Por isso, é imprescindível que a experiência do
Desastre do Rio Doce contribua para a construção de um conjunto sólido de argumentos
jurídicos sobre a prescrição de pretensões individuais em casos ambientais complexos.
Nesses casos – como o Desastre do Rio Doce – a divulgação de teses de fundamentação
frágil, que restrinjam os direitos das vítimas, podem gerar prejuízos irreversíveis, para
estas e também para o sistema de justiça.

Partindo dessa análise, é importante desde já esclarecer a premissa e as perguntas que
ensejam este artigo.

A premissa está alicerçada na ideia de que a prescrição é uma exceção na vida dos
direitos e decorre da falta de atividade por parte dos interessados, servindo à segurança
jurídica. Isso não ocorre no Caso Rio Doce, pois: a) o Ministério Público e as demais
instituições de Justiça e de Estado ingressaram com ações para obtenção da tutela dos
direitos individuais homogêneos com o fim de obter uma condenação genérica e
proteger a todos os atingidos pelo Desastre; b) as Empresas Samarco S.A., Vale S.A.,
BHP Billiton do Brasil S.A., firmaram termo de ajustamento de conduta se
comprometendo a indenizar a todos os atingidos, mediante a criação da Fundação
Renova; c) a Fundação Renova assumiu o compromisso de continuar a indenizar após a
passagem do prazo entre outros argumentos.

A partir dessa premissa, três são as perguntas necessárias para qualquer discussão
acerca do prazo prescricional no Desastre do Rio Doce e em outros desastres
ambientais: 1) O prazo prescricional efetivamente se iniciou? 2) Havia causa de
interrupção ou suspensão do prazo? 3) Qual o prazo prescricional e seu termo a quo?
Essas são perguntas imprescindíveis, pois, muito antes de se afirmar quando a
prescrição irá findar, é importante refletir se o prazo prescricional efetivamente se
desencadeou.

Antes disso, para entender as peculiaridades do caso, é preciso analisar dois pontos
centrais. O primeiro é a causa de pedir e o pedido de condenação genérica na Ação Civil
Pública 0023863-07.2016.4.01.3800 (“ACP de 155 bilhões”)7. A finalidade é demonstrar
a clareza do pedido de reparação integral, bem como a aplicabilidade dos efeitos
previstos no CPC (LGL\2015\1656), em especial a interrupção da prescrição até o
trânsito em julgado. O segundo ponto é contextualizar a série de acordos realizados no
Caso Rio Doce.

Entender esses dois pontos centrais do Caso Rio Doce será fundamental para discutir a
interrupção e suspensão do prazo em decorrência do processo de autocomposição, a
impossibilidade de se aceitar comportamento contraditório (venire contra factum
proprium) da empresa no processo de autocomposição e a interrupção da prescrição das
pretensões individuais pela ACP de “155 bilhões”.

1.2.Descrição do caso: causa de pedir e pedido de condenação genérica para tutela dos
direitos individuais homogêneos na ACP 0023863-07.2016.4.01.3800

A Ação Civil Pública 0023863-07.2016.4.01.3800 passou a ser considerada a principal
ação civil pública no Desastre do Rio Doce.8

Este texto irá mencionar a ACP principal como ACP de 155 Bilhões, como ela passou a
ser conhecida. Desde já se destaca que a ação civil pública 0023863-07.2016.401.3800

Ações individuais no caso Rio Doce: interrupção da
prescrição, suspensão da prescrição e comportamento

contraditório dos litigantes no processo de
autocomposição

Página 4



encontra-se suspensa desde 26 de janeiro de 2017, por decisão proferida pelo Juízo da
12ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado de Minas Gerais, em razão do TAC GOV.

Na ação, a despeito de cada indivíduo atingido poder buscar a tutela jurisdicional
individual para seu caso específico, o Ministério Público Federal promoveu também a
tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos. Afirmou, na petição inicial, a sua
legitimidade em razão da pacífica e assentada jurisprudência do STF, segundo a qual o
Ministério Público pode tutelar, mediante ação civil pública, os direitos individuais
homogêneos nos quais estejam presentes a relevância social (interesse público primário)
e a amplitude significativa do dano (grande número de direitos individuais lesados). A
matéria foi objeto de diversos precedentes do STF, bastando aqui referir ao precedente
normativo formalmente vinculante9 RE 631.111/GO da lavra do saudoso Min. Teori
Zavascki, no qual se firmou a seguinte Tese 471, no regime de repercussão geral:

“Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está
legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de
natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em
forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares,
passando a comprometer relevantes interesses sociais.” (g.n.)10

Na petição inicial da ACP de 155 Bilhões11, o Ministério Público descreveu a causa de
pedir referente à tutela dos direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais
homogêneos, trazendo uma ampla categoria de “vítimas do rompimento da barragem”.
Para fins de precisão e clareza traremos a extensa descrição:

“As vítimas do rompimento da barragem são pessoas que integram uma classe especial
de vulneráveis, os atingidos, que possuem liame coletivo que os une e estão coligados
por um evento comum, consistente no rompimento da barragem gerador dos danos.
Deve-se levar em conta que os sujeitos dos direitos transindividuais, coletivos e
individuais homogêneos, tutelados nesta demanda pelo Ministério Público são os
atingidos, cuja definição suficientemente alargada para abarcar todas as pessoas, físicas
ou jurídicas, e coletividades que sofreram ou venham a sofrer quaisquer espécies de
danos materiais ou imateriais em decorrência do rompimento da barragem de Fundão,
incluindo, exemplificativamente, as seguintes categorias: a) proprietário ou posseiro
residente nos locais atingidos; b) proprietário ou posseiro não residente nos locais
atingidos; c) morador, parceleiro ou meeiro, ocupante, inquilino, arrendatário, rendeiro,
herdeiro, autônomo e trabalhador rural – não detentor da posse ou do domínio da terra,
que morava e/ou produzia no imóvel, ou possuía benfeitorias, nos locais atingidos; d)
morador possuidor de qualquer bem material destruído ou danificado pelos eventos
narrados nestes autos, incluindo veículos, roupas, eletrodomésticos, dinheiro e outros,
atingidos pela lama; e) visitantes que perderam seus bens em decorrência da avalanche
de lama, nos locais atingidos; f) dependentes economicamente da terra e de recursos
naturais, resultando na perda de acesso aos meios tradicionais de vida, incluindo a
agricultura, a pesca, a pecuária, extração vegetal, dentre outros, nos locais atingidos
pela lama; g) residentes, comerciantes, empreendedores locais, artistas, produtores
rurais que perderam seus meios de trabalho e/ou subsistência; h) indígenas,
quilombolas e outras comunidades tradicionais, residentes de terras atingidas pela lama
de rejeitos da mineração; i) deslocados compulsoriamente (de proprietários, não
proprietários, moradores, produtores, comerciantes, ambulantes, dentre outros); j)
aqueles que tiveram restrição de acesso a recursos e serviços básicos necessários à
sobrevivência, tais como acesso à água potável, saúde, educação, moradia e
alimentação; k) aqueles que sofreram restrições de fontes de ocupação, renda ou meios
de sustento; l) aqueles que perderam animais, m) aqueles que sofreram ruptura de
circuitos econômicos, sociais, culturais e religiosos; n) quem perdeu, por óbito ou
desaparecimento, cônjuge, companheiro, familiares, amigos, com ou sem dependência
econômica; o) aqueles que sofreram danos à saúde física ou mental e seus familiares e
amigos.”

Como se percebe claramente, trata-se de categorias abertas, uma vez que a própria
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descrição se dá “exemplificativamente”. Apesar de a ACP de 155 bilhões já mencionar
muitos grupos de atingidos, sabe-se que, em um caso como este, somente o tempo
poderá assentar todas as categorias de atingidos.

A petição ainda vai além, deixa claro que:

“As pessoas integrantes do grupo acima, além de se encaixarem no conceito de
atingidos – e por consequência dentre aqueles sujeitos titulares de direitos coletivos em
sentido estrito e de direitos individuais tuteláveis coletivamente (individuais
homogêneos) –, também podem ser caracterizadas como consumidores por equiparação
ou bystander, argumento que reforça a responsabilidade objetiva e solidária das
empresas causadoras dos danos para garantir indenizações e medidas emergências de
assistência, submetidas às regras do CDC (LGL\1990\40) (art. 6º, VIII, art. 12 e art.
17). Nesses casos, na forma estipulada no art. 95 do CDC (LGL\1990\40), o que se
objetiva nesta fase cognitiva é a obtenção de sentença genérica sobre este capítulo, que
reconheça o an debeatur (a existência da obrigação da SAMARCO, da VALE e da BHP de
reparar os danos morais e patrimoniais dos atingidos pelo evento), o quis debeat (a
identidade do sujeito passivo da obrigação – SAMARCO, VALE e BHP) e o quid debeatur
(a natureza da prestação devida, qual seja, obrigação de pagar). Os demais elementos
indispensáveis para conferir força executiva ao julgado – ou seja, o cui debeatur (quem
é o titular do direito) e o quantum debeatur (qual é a prestação a que especificamente
faz jus) – devem ser objeto de outra sentença, proferida na ação de cumprimento
(segunda fase). Deve-se, por fim, destacar que o ajuizamento da presente demanda não
induz litispendência para as ações individuais, sendo que o resultado da demanda
coletiva em hipóteses alguma prejudicará a pretensão individual, mas, ao revés, poderá
ser por ele aproveitada caso, ciente do seu ajuizamento, opte pela jurisdição coletiva.”
(g.n.)

Evidencia-se que a causa de pedir descreveu com precisão a necessidade da reparação
integral de todos os atingidos, titulares de direitos individuais, membros do grupo
tutelado na ACP de 155 Bilhões, enquanto titulares de direitos individuais homogêneos.
Afirmou, para tanto, ser necessária a futura liquidação e execução, após a condenação
genérica, para a satisfação desses direitos.

Isso foi corroborado pelo pedido da petição inicial, no qual se lê12:

“V. Condene os réus, solidariamente, a repararem integralmente os danos
socioeconômicos e humanos, materiais e imateriais, provocados a todos os indivíduos e
grupos que tiveram direitos individuais homogêneos e coletivos em sentido estrito
afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, por meio de sentença genérica que
reconheça o an debeatur (a existência da obrigação das empresas de reparar os danos
morais e patrimoniais dos afetados pelo desastre), o quis debeat (a identidade do sujeito
passivo da obrigação – os réus) e o quid debeatur (a natureza da prestação devida, qual
seja, obrigação de pagar), e que viabilize o posterior ajuizamento de ação de
cumprimento pelos interessados, garantindo-se aos entes públicos o benefício da
execução subsidiária.” [grifos nossos]

Assim, diante da causa de pedir, que traz uma ampla categoria de “vítimas do acidente”,
e do pedido de reparação integral para tutela de todos os atingidos, antecipa-se aqui o
entendimento de que a relação de condicionalidade entre a pretensão coletiva e a
pretensão individual leva à impossibilidade de se falar em prescrição dos direitos
individuais ligados ao Desastre do Rio Doce.

Além disso, um outro ponto relevante da petição inicial transcrita acima é a
caracterização dos atingidos como consumidores bystandars (art. 17, CDC
(LGL\1990\40)), argumento que exerce influência direta na questão do prazo
prescricional do Caso Rio Doce e de desastres ambientais, em geral.

A seguir iremos explorar tanto a classificação dos atingidos como consumidores por
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equiparação, quanto a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ACP de 155 Bilhões
com citação válida (art. 240, § 1º, CPC (LGL\2015\1656)), citando a remansosa
doutrina, jurisprudência e os precedentes normativos formalmente vinculantes na
matéria.

1.3.Descrição do caso: os compromissos firmados pelas empresas

Além da “ACP de 155 bilhões”, no âmbito do presente artigo, a contextualização dos
elementos centrais do Caso Rio Doce exige ressaltar os seguintes compromissos
firmados pelas empresas, que preveem os contornos do auxílio emergencial aos
atingidos e demais medidas de cunho social: o Primeiro Aditivo ao Termo de
Compromisso Socioambiental Preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre MPF e
empresas (PATCSP), o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado
em março de 2016 entre os poderes públicos e as empresas e o Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC da Governança), assinado em junho de 2018 por MPF, MPES, MPMG,
DPES, DPMG, DPU, União, Estados, órgãos ambientais e empresas responsáveis. Este
último acordo visa o estabelecimento de canais efetivos de participação social na
elaboração, execução e fiscalização das medidas socioambientais e socioeconômicas
necessárias para a recuperação integral da Bacia do Rio Doce e seu litoral; a
repactuação de todos os programas em curso e o estabelecimento de assessorias
técnicas nos territórios atingidos.13

Os três termos de ajustamento de conduta acima referidos, resultado da necessidade
das empresas em adequar as suas ações a partir das diretrizes firmadas pelos
tomadores das obrigações, acabaram por “regulamentar” o direito dos atingidos em
pleitear medidas judicias de caráter alimentar em virtude dos impactos do desastre
ambiental na subsistência de inúmeras famílias, especificando as balizas objetivas para o
deferimento ou indeferimento da referida verba.

Por sua vez, o TTAC incluiu outras medidas reparatórias, compensatórias e mitigatórias
de caráter socioeconômico, como: saúde, proteção social, auxílio financeiro, indenização,
dentre outros, cuja execução restou definida para a Fundação Renova, com fiscalização
exercida pelo Comitê Interfederativo (CIF).

Posteriormente, o TAC da Governança foi firmado com as instituições de justiça,
buscando inserir instrumentos de participação social e revisar as medidas até então
adotadas pelas empresas e poder público. Há previsão expressa acerca da repactuação
de todos os programas em andamento.

No âmbito do TTAC, deve ser ressaltada a execução dos três programas relacionados aos
direitos individuais dos atingidos, a saber: a) Programa de levantamento e de cadastro
dos impactados14; b) Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados15; e
c) Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos impactados16.

Em contornos gerais, significa que o atingido, ao formalizar sua solicitação, passa por
um processo de cadastramento, ocasião em que são colhidas as suas informações e
demais dados a respeito dos danos sofridos. Posteriormente, essas informações são
avaliadas pela Fundação Renova, que define quem fará jus ao auxílio financeiro
emergencial ou à indenização.

O grande contingente de atingidos que aguardam o recebimento de sua proposta de
indenização, bem como questões afetas à complexidade da avaliação e mensuração dos
diversos tipos de danos que as comunidades sofreram, acabou inclusive por prorrogar os
prazos previstos para o término dos pagamentos.17

É diante desse quadro que este artigo desenvolverá as razões jurídicas que sustentam a
afirmação de que as pretensões individuais dos atingidos pelo Desastre do Rio Doce não
prescreveram em novembro de 2018.

2.A questão da prescrição das ações individuais
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2.1.A interrupção de prescrição pelo código civil

A prescrição está ligada ao exercício dos chamados direitos subjetivos-prestação, nos
quais se pode exigir de outrem um comportamento determinado em proveito do próprio
titular do direito. A perda do prazo para o seu exercício acarreta a perda da sua
exigibilidade.18 Nesse sentido, a prescrição, além de assegurar estabilidade social ao
Direito, serve como “castigo à negligência, em prol do ‘interesse público’ (estabilização
de determinadas situações jurídicas)”.19 Assim, sendo a negligência do titular da
situação jurídica a causa da prescrição, a regra é que os direitos sejam adimplidos (a
prescrição deve ser uma exceção na vida dos direitos).

Justamente pela busca de evitar a prescrição, em determinadas circunstâncias, a lei
prevê que o prazo prescricional possa ser interrompido ou suspenso.

O Código Civil (LGL\2002\400), no art. 202, elenca as hipóteses em que há interrupção
da prescrição, entre as quais, se inclui “qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial,
que importe reconhecimento do direito pelo devedor” (art. 202, VI do Código Civil
(LGL\2002\400)). Essa hipótese é perfeitamente aplicável ao cenário dos atingidos no
Desastre do Rio Doce.

A existência e execução de programas de indenização extrajudicial para indenizar os
atingidos que tiveram sua renda afetada pelas consequências do Desastre é o
reconhecimento inequívoco do impacto causado a milhares de pessoas.

Não só a existência de programas de indenização, mas o reconhecimento expresso da
Renova de que continuará a executar os programas para os quais foi constituída
independentemente de marco temporal, inclusive deixando de informar sobre a
prescrição de direitos no âmbito de seus programas, torna inequívoco o ato extrajudicial
de reconhecimento do direito pela Fundação e empresas responsáveis pelo desastre.20

Veja-se o exemplo de um pescador da foz do Rio Doce, que ainda não recebeu a sua
indenização, embora tenha se cadastrado e conte com laudos e pareceres técnicos que
atestam a sua condição. Imagine-se que, pelo atraso nos pagamentos ou por qualquer
outro problema (outros danos a serem considerados; ausência de documentos que
ajudem a comprovar a sua condição e mensuração do dano; erros cadastrais; dificuldade
de localização em virtude de mudança de domicílio; dentre outros), o pescador tenha
recebido sua proposta na véspera do aniversário de três anos do desastre e a recusou.
Sua pretensão à reparação civil estaria prescrita em razão dos três anos do desastre?
Entende-se aqui que não, pois identifica-se o reconhecimento inequívoco do dano sofrido
pelo atingido, o que ensejou a interrupção do prazo prescricional.

Essa preocupação já foi enfrentada pelas instituições que atuam no caso, em especial da
Recomendação Conjunta 10, de 26 de março de 201821, antes mesmo da assinatura do
TAC que reconheceu a inocorrência da prescrição. As instituições já se manifestavam no
sentido de que

“afirmar o risco de prescrição, como argumento para compelir os titulares dos direitos
individuais a efetuar a autocomposição com adesão ao PIM, bem como insistir na
concordância de quem adere ao PIM com a cláusula de quitação geral, consistem em
comportamento contraditório com a assinatura do Termo de Ajustamento Preliminar –
TAP – e do Termo Aditivo ao TAP, o que é coibido pela exigência da boa-fé objetiva no
processo.”

A preocupação com a prescrição também foi indicada em Termo de Transação da Ação
Civil Pública 0400.15.004335-6 da Comarca de Mariana/MG para indenização de
atingidos pelo desastre, em que as empresas expressamente reconhecem a interrupção
do prazo prescricional, configurando-se mais um ato inequívoco de reconhecimento da
dívida, nos termos do art.202 VI do Código Civil (LGL\2002\400).22 Ressalta-se aqui
que, tanto nesse TAC de Mariana/MG, como no TAC mais recente (26.10.2018), não se
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configura renúncia à prescrição (art. 191, CC (LGL\2002\400)), mas sim reconhecimento
expresso de que o prazo foi interrompido.

Até aqui, o que deve estar claro é que a disposição trazida pelo art. 202, VI do Código
Civil (LGL\2002\400), em cotejo com o contexto fático do Caso Rio Doce, qual seja, a
existência de programas extrajudiciais de mediação e o reconhecimento da Renova de
que continuará a executar os programas independentemente do marco temporal, só
permite entender que houve interrupção do prazo prescricional a fim de que as partes
possam negociar em condições de igualdade. Pensar de outra forma é fazer uma leitura
do art. 202 inciso VI do CC/2002 (LGL\2002\400) contrária à boa-fé objetiva e aos
princípios gerais do Código Civil (LGL\2002\400).

Pode-se até mesmo se afirmar, que constituiria venire contra factum proprium23 e
quebra da boa-fé objetiva exigida na autocomposição sentar-se à mesa de negociação e,
depois de um determinado período, alegar a prescrição para deixar de cumprir com as
suas obrigações. Quem está disposto a negociar reconhece as obrigações devidas e se
compromete ao adimplemento.

2.2.A suspensão da prescrição pelo microssistema da autocomposição

Além do argumento jurídico da interrupção do prazo prescricional, é oportuno se referir a
uma importante causa de suspensão expressa em lei e decorrente do princípio geral da
boa-fé no direito processual civil (art. 5º, CPC (LGL\2015\1656)) e no direito civil (art.
113, CC (LGL\2002\400)).

O microssistema da autocomposição, em específico o art. 17, parágrafo único da Lei
13.140/2015 (LGL\2015\4771), afirma que “enquanto transcorrer o procedimento de
mediação, ficará suspenso o prazo prescricional”. Logo, também é possível reconhecer
que os prazos prescricionais para as pretensões individuais decorrentes do Desastre do
Rio Doce estão suspensos pelo procedimento de mediação iniciado com os programas de
indenização extrajudicial. Seja individualmente para todos já cadastrados, seja
coletivamente em função do TAC GOV e da existência da Fundação Renova e do PIM.

A suspensão se diferencia da interrupção por durar enquanto prolongar-se o processo de
autocomposição e implicar na contagem de prazo considerado o período já transcorrido.
Neste caso, deveria ser aferida individualmente a partir do cadastro ou coletivamente a
partir da data da homologação do TAC GOV em juízo, 08.08.2018.

3.A questão da prescrição das ações individuais face ao ajuizamento da ação civil pública

3.1.A doutrina sobre a interrupção da prescrição das ações individuais quando há
ajuizamento de ação coletiva

Outra questão relevante para a problemática abordada neste artigo é saber se a
propositura de uma ação coletiva interrompe o prazo prescricional para as ações
individuais. Mais concretamente, a questão é saber se o ajuizamento de ação civil
pública24 pelo Ministério Público em face da Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP
Billiton Brasil Ltda. e outros interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento das
ações individuais decorrentes do Desastre do Rio Doce.

A interpretação majoritária na doutrina25 leva à conclusão de que sim: há interrupção do
prazo prescricional para ajuizamento das demandas individuais em razão da propositura
de ação coletiva.26

Isso ocorre porque, quer se considere o direito individual coletivo um direito coletivo em
sentido lato27, quer se considere como direitos individuais reunidos para o fim da tutela
processual,28 o certo é que contraria a lógica jurídica dispor de um instituto que permite
a condenação genérica para beneficiar todos os membros do grupo e depois reconhecer
a prescrição daqueles que não ajuizarem ações individuais. Como já esclareceu Teori
Zavascki:
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“Não fosse assim, ficaria o titular do direito individual na contingência de, desde logo,
promover a sua demanda individual, o que retiraria da ação coletiva uma das suas mais
importantes funções: a de evitar a multiplicação de demandas autônomas semelhantes
(...) O estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do
direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso,
promover sua demanda. Nessa linha, a não-propositura imediata da demanda individual
não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os
efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o
sistema de processo coletivo (...) Beneficiam-se com a interrupção do curso do prazo
prescricional, decorrente da propositura de ação coletiva, todos os titulares dos direitos
individuais objeto da tutela que estejam na condição de substituídos no processo.”29

Nesse sentido:

“Considerando que se trata das próprias pretensões individuais, com diferença apenas
quanto à via de tutela jurisdicional (individual ou coletiva), a citação no processo coletivo
deve, quando for o caso, constituir o réu em mora, assim como ela é que deve ensejar,
rigorosamente e em termos gerais, a interrupção da prescrição da pretensão individual.
É que a pretensão está sendo discutida em juízo, embora não pelo seu próprio titular, e
sim por algum dos legitimados coletivos.”30 [grifos nossos]

Sob essa ótica, a melhor solução é entender que, proposta a demanda coletiva, há
interrupção do prazo prescricional para as ações individuais até o trânsito em julgado da
ação coletiva31, quando, então, poderá ser postulado o direito de forma individual, no
caso de improcedência. Inclusive, pode-se dizer que há uma condicionalidade32 das
demandas individuais em relação à demanda coletiva: em caso de sucesso da ação
coletiva, a pretensão individual estará tutelada.

Por outro lado, improcedente a ação coletiva, não haverá vinculação do indivíduo, em
razão da extensão secundum eventum litis da coisa julgada coletiva apenas para
beneficiar os titulares de direitos individuais, podendo os indivíduos ajuizarem ação
individual para buscar seu interesse.

Essa relação entre as demandas individuais e a demanda coletiva faz com que, até o
trânsito em julgado da ação coletiva, as pretensões individuais “se mantenham em
estado latente”33 ou seja, tenham prazo prescricional interrompido.34

Nessa perspectiva, a interrupção da prescrição das pretensões individuais em razão da
pendência de ação coletiva é fundamental para evitar um “sem-número” de processos
individuais que poderiam ser ajuizados apenas como forma de impedir o transcurso do
prazo prescricional, quando o resultado da ação coletiva, se favorável, poderia
estender-se aos titulares do direito individual.35

Obrigar os indivíduos atingidos ao ajuizamento de ações apenas para evitar o prazo
prescricional seria postura contrária a um dos principais objetivos da tutela coletiva, que
é a economia processual36. Perceba-se que solução diversa da interrupção do prazo
prescricional das ações individuais pela ação coletiva estimula a advocacia predatória e a
sobrecarga do Poder Judiciário, com ajuizamento despreparado e abrupto de milhares de
ações individuais para tão somente evitar a prescrição.

Trazendo o raciocínio para o Caso do Rio Doce, entende-se que os prazos prescricionais
das ações individuais estão interrompidos em virtude do ajuizamento de ação civil
pública pelo Ministério Público Federal para discutir a integralidade dos danos
acarretados pelo desastre ambiental37, conforme causa de pedir e pedido da ACP de 155
Bilhões descrito anteriormente, no item 1.2.

A relação aqui defendida entre demandas coletivas e individuais é reforçada pelo
Superior Tribunal de Justiça, que racionalizou o sistema da tutela coletiva dos direitos,
ao fixar precedente normativo formalmente vinculante (927, III, CPC (LGL\2015\1656))
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no Recurso Especial Repetitivo 1.110.549/RS38 para afirmar que “ajuizada ação coletiva
atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspende-se as ações
individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva” (Tese 60, STJ). Trata-se de
entendimento que preserva a coerência, eficiência e racionalidade da tutela coletiva,39

bem como, evita a sobrecarga desnecessária do Poder Judiciário.

O precedente fixado no REsp 1.110.549/RS, somado a um outro precedente do STJ no
Recurso Especial Repetitivo REsp 1.388.000/PR, que será analisado a seguir, reforçam a
interrupção da prescrição das pretensões individuais em face da ação coletiva e a tese
de que não ocorreu a prescrição das pretensões individuais no Caso Rio Doce.

3.2.A existência de precedente normativo formalmente vinculante do Superior Tribunal
de Justiça

A interrupção da prescrição das pretensões individuais pelo ajuizamento da ação coletiva
está em consonância com precedente formalmente vinculante40 do Superior Tribunal de
Justiça firmado no Recurso Especial Repetitivo REsp 1.388.000/PR41 (art.927, III CPC
(LGL\2015\1656)) no sentido de que:

Tese 877: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94
do CDC (LGL\1990\40)”.

Diante dessa tese, é inevitável afirmar que, se o prazo prescricional para execução
individual da sentença coletiva começa a ser contado a partir do trânsito em julgado da
ação coletiva, é porque o prazo prescricional da pretensão individual foi interrompido
pela demanda coletiva.42 Esse é o entendimento que se coaduna com a já mencionada
tese do STJ que permite a suspensão das ações individuais pelo ajuizamento da ação
coletiva (Tese 60 de Recursos Especiais Repetitivos do STJ).

Sabe-se que, a partir do Código de Processo Civil de 2015, ao lado da norma-lei, há a
norma-precedente, sendo os tribunais obrigados a seguir os próprios precedentes
(vinculação horizontal, art. 926, CPC (LGL\2015\1656)), bem como os juízes e tribunais
devem seguir os precedentes dos tribunais superiores (vinculação vertical, art. 927, CPC
(LGL\2015\1656)).43

A tese formada pelo STJ no REsp 1.388.000/PR (Tese 877), portanto, vincula
horizontalmente o próprio Superior Tribunal de Justiça, e verticalmente os Tribunais de
Justiça, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais e Estaduais.

Esse precedente foi recentemente reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça (vinculação
horizontal), quando do julgamento do Recurso Especial 1.641.16744 que formou
importante jurisprudência, em que a Corte Superior reconheceu que os prazos
prescricionais das ações individuais ficam interrompidos com a propositura de ação
coletiva.

É importante observar que o caso levado ao STJ no Recurso Especial 1.641.167
referia-se a uma contaminação ambiental existente em antiga fábrica de postes, em que
se considerou que a ação civil pública para reparação ambiental do Ministério Público
versando sobre direito difuso teve o condão de interromper o prazo prescricional da ação
individual de indenização de pessoa atingida pelo dano.

Destacou a Ministra Relatora Nancy Andrighi que

“a legislação em vigor prevê uma clara interferência entre os tipos de pretensões
defendidas em juízo, sejam difusas, coletivas ou individuais homogêneas, surgidas com
base nos mesmos fatos. Dessa forma, por exemplo, nos termos do art. 103, § 3º, do
CDC (LGL\1990\40), uma sentença julgada procedente em ação coletiva tem o efeito de
tornar certa, de forma automática, a obrigação do réu de indenizar danos individuais
decorrentes do mesmo ato ilícito discutido na demanda.”45
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O Caso Rio Doce amolda-se nesse entendimento com ainda mais razão, porque, além de
se tratar de caso ambiental, como o levado ao STJ no Recurso Especial 1.641.167, a ACP
de 155 bilhões ajuizada pelo Ministério Público tutela, não só direitos difusos e coletivos
envolvidos no desastre, mas também direitos individuais homogêneos, como se destacou
no tópico 1.2, quando se descreveu a causa de pedir com escopo amplo de vítimas do
desastre e o pedido de reparação integral.

Se ação civil pública para defesa de direito difuso interrompe o prazo prescricional para
ações individuais, não há dúvida de que a ação civil pública para defesa de direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos do Caso Rio Doce interrompeu o prazo
prescricional das pretensões individuais.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reproduz com uma lucidez ímpar uma
visão em perspectiva do sistema judicial, sobretudo de como o Poder Judiciário pode – e
deve – se portar diante de contextos de desastres ambientais de grandes proporções,
privilegiando a racionalidade do sistema e a economia processual, objetivos da tutela
coletiva.46

Portanto, o precedente e as jurisprudências do STJ levam à conclusão de que o prazo
prescricional para ajuizamento das pretensões individuais decorrentes do Caso Rio Doce
está interrompido até o trânsito em julgado da ação civil pública
0023863-07.2016.401.3800 em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Minas Gerais. Como a ação encontra-se suspensa em virtude do TAC Governança, não
há falar em trânsito em julgado da ação coletiva, logo, o prazo prescricional das ações
individuais está interrompido e não voltou a correr.

E, aqui, com toda cautela que o tema da prescrição exige, é preciso deixar claro que se
verifica a interrupção pela ação civil pública da Justiça Federal de Minas Gerais ainda que
o ajuizamento das ações e a execução das pretensões individuais se faça na Justiça
Estadual.47

Então, seja pela existência de termos de ajustamento de conduta que abrangem direta e
indiretamente os direitos dos atingidos, pelo programa de indenização em pleno
funcionamento, pelo recente TAC (TAC Governança) ou, pela ação civil pública do
Ministério Público Federal, uma coisa deve ficar clara: as pretensões individuais
decorrentes do Desastre do Rio Doce não prescreveram.

A interrupção do prazo prescricional é vantajosa para todos os envolvidos no processo,
uma vez que desestimula a judicialização, confere segurança jurídica aos envolvidos na
mesa de negociação e evita o abalroamento do Poder Judiciário de ações individuais.

4.Qual o prazo prescricional e o termo a quo? Consumidor bystander (art. 17, c/c art.
27, CDC)

Esclarecida a questão sobre a existência de causa de interrupção ou suspensão da
prescrição, é imprescindível responder às últimas indagações.

O prazo se iniciou? Qual o seu termo a quo? E ainda, afinal, qual é o prazo prescricional?
Essas respostas devem ser construídas a partir da figura do “consumidor bystander” ou
consumidor por equiparação, aplicável ao caso.

O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prescreve que “equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento”. O enunciado está inserido na seção que trata
da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, isto é, a responsabilidade por
danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor (acidentes de consumo).

Diante do que determina o CDC (LGL\1990\40) no art. 17, consideram-se consumidores
por equiparação (bystander) todas as vítimas de um acidente de consumo, sendo
irrelevante se realizaram ou não o ato de consumo. Logo, a vítima de um dano no
mercado de consumo, cuja causa se atribua ao fornecedor, equipara-se ao consumidor
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ensejando a proteção do regime de responsabilidade extracontratual do CDC
(LGL\1990\40).48

Foi a experiência norte-americana49 que inspirou a figura do consumidor por equiparação
no Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, a jurisprudência brasileira vem desenvolvendo a abrangência dessa
definição legal em diversos casos: 1) tutela do direito de moradores de área próxima à
refinaria de petróleo que venham a ser prejudicados pela poluição dela proveniente50; 2)
contaminação do solo e do lençol freático por produtos químicos utilizados em
tratamento de madeira destinada à fabricação de postes51; 3) vítimas que se encontram
em solo no caso da queda de um avião; 4) pessoas que caminhavam na calçada e são
atingidos pela explosão de um bueiro; 5) terceiro que sofre acidente de trânsito causado
por empresa fornecedora de transporte; 6) fabricante de cervejas, e a interessada,
então sua distribuidora, responsável por deixar as garrafas quebradas em calçada
pública52; 7) aeronave que caiu sobre a casa das vítimas realizava serviço de transporte
de malotes para um destinatário final.53

Veja-se, no caso da refinaria de petróleo e no caso de contaminação do solo e do lençol
freático por produtos químicos, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação
da definição de consumidor por equiparação inclusive para casos ambientais, como o do
Rio Doce.

Vamos a estes exemplos para compreender a incidência da norma.

No CC (LGL\2002\400) 143.204/RJ, que envolveu derramamento de petróleo, apenas o
fato de haver pescadores artesanais que tiveram suas atividades pesqueiras
prejudicadas por derramamento de óleo foi suficiente para o STJ entender que se
aplicava o Código de Defesa do Consumidor com base na concepção de consumidor por
equiparação.

Nesse mesmo sentido, entendeu o STJ pela aplicação do art. 17 do CDC (LGL\1990\40)
no caso de contaminação do solo e do lençol freático ocasionado por produtos químicos
utilizados no tratamento de madeira destinada à fabricação de postes de luz, na região
metropolitana, nas proximidades da cidade de Triunfo, no Estado do Rio Grande do Sul.

Diante disso, o desastre ambiental do Rio Doce causado pelo rompimento da barragem
de Fundão é um desastre vinculado à atividade de mineração e pode ser considerado um
acidente de consumo, com base na mesma lógica de casos ambientais nos quais o STJ
entendeu pela aplicação do art. 17 do CDC (LGL\1990\40).54

Inclusive, já foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em um
acórdão recente55, em agravo de instrumento, que os atingidos pelo Caso do Rio Doce
são consumidores por equiparação, porque

“o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio
ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos
de minério em contato com a natureza, fato este que as torna consumidores por
equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor.”

Em razão da caracterização das vítimas do Desastre do Rio Doce como consumidores por
equiparação, decorrem duas consequências: a) aplica-se a teoria da actio nata; b) o
prazo prescricional será de 05 (cinco) anos. Trata-se de incidência do regime de
proteção do consumidor nos termos do art. 27 do CDC (LGL\1990\40).

Nesse sentido, o prazo prescricional só começará a fluir a partir do momento em que a
pessoa atingida tem conhecimento do dano por ela sofrido, na forma do art. 27 do CDC
(LGL\1990\40), que consagra a aplicação da teoria da actio nata.56

Pensemos em um exemplo capixaba.
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No Estado do Espírito Santo, os danos se alastraram pelo litoral, atingindo comunidades
que sequer imaginavam que o desastre poderia alcançá-las. Ao sul do município de São
Mateus existem diversas comunidades, denominadas “povos dos manguezais”, que só
passaram a ter consciência dos impactos e da dimensão do desastre a partir de visitas
das Defensorias Públicas e do Ministério Público Federal.

Estamos falando de pessoas extremamente humildes, que só compreenderam que a
camada viscosa que vinha com as ondas ou a mortandade atípica de caranguejos, estava
relacionada ao rompimento da barragem de Fundão. Essa consciência só veio muito
depois de 05 de novembro de 2015. Esse é um caso que exemplifica bem a importância
de se admitir a aplicação da actio nata ao Caso Rio Doce, com a incidência do art. 27 do
CDC (LGL\1990\40), em decorrência do reconhecimento da figura do “consumidor
bystander”.

Compreender o rompimento da Barragem de Fundão como um acidente de consumo
acarretado a partir de uma atividade econômica desenvolvida pelas empresas responde
ainda a última indagação. Qual o prazo prescricional?

Caracterizada a equiparação dos atingidos ao consumidor (“consumidor bystander ”),
pelo princípio da especialidade, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
Consequência direta da aplicação do diploma consumerista será, por igualdade de
razões, a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27, CDC
(LGL\1990\40).

5.Conclusões

Diante de tudo que foi exposto no presente texto, nota-se que a discussão acerca dos
contornos jurídicos da prescrição das demandas individuais no contexto do desastre
ambiental é muito mais rica do que aparenta.

A afirmação de que os atingidos teriam até novembro de 2018 para ingressarem com
suas demandas individuais seria equivalente a empurrá-los a um precipício,
especialmente para aqueles que não possuem condição de comprovar e quantificar os
danos que sofreram. Não só isso. Seria, também, proclamar o caos no sistema de
justiça, favorecendo a impunidade e aumentando para o Estado os custos deste
Desastre.

Em consonância com as preocupações trazidas neste artigo, o Termo de Compromisso
firmado pelas Empresas Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP BILLITON LTDA.,
conjuntamente com a Fundação Renova, e pelos Ministério Público Federal, Ministério
Público do Espírito Santo e Ministério Público de Minas Gerais, em 26 de outubro de
2018, deixou claro o reconhecimento de inexistência de perecimento de direitos e
pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de
novembro de 2018 (art. 1º, parágrafo primeiro). Esse TAC confirma a tese jurídica
desenvolvida neste texto.

As pretensões individuais decorrentes do Desastre do Rio Doce não prescreveram em
novembro de 2018. O entendimento de que a fixação do prazo prescricional de três anos
para ingresso com ações individuais relacionadas aos reflexos patrimoniais e morais
advindos a contar do rompimento da Barragem de Fundão/MG é equivocado, ilógico,
contraditório, ilegal e está expressamente rechaçado pelo TAC da não prescrição.

Este texto apresentou diversos caminhos/motivos pelos quais se sustenta a afirmação de
que as pretensões individuais decorrentes do Desastre do Rio Doce não prescreveram
em 05 de novembro de 2018. Em síntese:

a) a prescrição se interrompeu pelas disposições do Código Civil (LGL\2002\400) (art.
202, VI), a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida pelas
empresas Samarco S.A., Vale S.A. e BHP Billiton do Brasil S.A, configurado com
compromissos com programas de indenização, independentemente do marco temporal,
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de forma que constituiria venire contra factum proprium e quebra da boa-fé objetiva
exigida na autocomposição sentar-se à mesa de negociação e depois de um determinado
período alegar a prescrição para deixar de cumprir com as suas obrigações;

b) a prescrição está suspensa em razão do processo de autocomposição iniciado pelas
empresas com a União, Estados e Municípios e suas autarquias (art. 17, parágrafo único
da Lei 13.140/2015 (LGL\2015\4771)) que resultou na constituição da Fundação Renova
para o fim de reparar integralmente os danos causados aos atingidos, inclusive com um
Programa de Indenização Mediada (PIM), voltado para o tema, tendo a própria Fundação
Renova publicado em seu site na internet que continuará a indenizar após a data de
05.11.2018;

c) principalmente, o ajuizamento da ação coletiva interrompeu o prazo prescricional para
o ajuizamento das ações individuais de indenização, até o trânsito em julgado da
demanda coletiva, conforme reconhecido pela doutrina e pelo Superior Tribunal de
Justiça (Tese 877). No caso, como se demonstrou, a petição inicial da ACP de 155
Bilhões, ajuizada pelo Ministério Público englobou todas as pretensões individuais dos
atingidos, de modo que, seria contrário a finalidade da tutela coletiva forçar os titulares
de direitos individuais a ajuizarem ações para evitar o prazo prescricional;

d) o precedente e as jurisprudências do STJ levam a conclusão de que o prazo
prescricional para ajuizamento das pretensões individuais decorrentes do Caso Rio Doce
está interrompido até o trânsito em julgado da ação civil pública
0023863-07.2016.401.3800 em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Minas Gerais. Como a ação encontra-se suspensa em virtude do TAC Governança, não
há falar em trânsito em julgado da ação coletiva, logo, o prazo prescricional das ações
individuais está interrompido e não voltou a correr;

e) os atingidos são equiparados aos consumidores, bystandars, por força do desastre
(art. 17, CADC). A equiparação dos atingidos aos consumidores acarreta a atração do
CDC (LGL\1990\40) como norma de regência mais protetiva no diálogo de fontes e a
aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, bem como a aplicação da teoria da
actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a contar a partir do
conhecimento do dano (art. 27, CDC (LGL\1990\40)).

Considerando todos os argumentos colocados neste texto, bem como o Temo de
Compromisso realizado com as instituições de justiça, a mera menção de possível
ocorrência da prescrição em um processo de negociação extrajudicial promovido pela
Fundação Renova poderia ensejar, em tese, a responsabilidade por má-fé processual, a
quebra da boa-fé objetiva que se espera das partes.

Por todas essas razões, a melhor solução para preservação da autocomposição seria
criar um cronograma no qual as empresas assumam a responsabilidade pelo
cadastramento e reparação integral de todos os atingidos nos termos do que foi
estabelecido no TAC GOV.

Os parâmetros argumentativos aqui estabelecidos transcendem o Caso Rio Doce e
poderão ser discutidos e utilizados em outros casos ambientais de alta complexidade, em
que surja a controvérsia sobre a prescrição das pretensões individuais das vítimas.
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