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(PAJ/DPU n. 2016/017-03426) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, presentada pelo Núcleo 
de Defesa Agrária e Moradia; e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pela Defensoria 
Regional de Direitos Humanos no Espírito Santo, enquanto entidades componentes do 
GRUPO INTERDEFENSORIAL DO RIO DOCE (GIRD), no uso das atribuições 
previstas no art. 134 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 80 de 1994 e na Lei 
Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Espírito Santo, vêm, diante de Vossa 
Excelência, na defesa das COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SÃO MATEUS 
ATINGIDAS PELO DESASTRE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 
(MARIANA/MG)1, ajuizar 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 com pedido de Tutela de Urgência 

em face da SAMARCO MINERAÇÃO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.16.628.281/0001-61, com filial à Rua José Alexandre Buaiz, 300, Ed. 
Work Center, sala 802, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-545, Tel.: +55 (27) 3145-
4413, Fax: +55 (27) 3145-4410; VALE S/A, pessoa jurídica de direito privado sediada em 
Avenida das Américas, 700, Bloco 8, Loja 318, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, inscrita 
sob o CNPJ nº 33.592.510/0001-54; BHP Billiton Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado sediada em Avenida das Américas, 3434, Bloco 7, salas 505 e 506, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro/RJ, inscrita sob o CNPJ nº 42156596000163; pelas razões de fato e de direito 
abaixo alinhavadas. 

 

                                                            
1 A partir do que foi descrito na Deliberação CIF 58, de 31 de março de 2017, a presente ação se volta a proteger 
o interesse das comunidades lá listadas, quais sejam: (i) Urussuquara; (ii) Campo Grande; (iii) Barra Nova Sul; 
(iv) Barra Nova Norte; (v) Nativo; (vi) Fazenda Ponta; (vii) São Miguel; (viii) Gameleira; e (ix) Ferrugem. Nada 
obstante, a tutela buscada pretende assegurar o direito de todas as comunidades atingidas em São Mateus, de 
modo que esse rol não deve ser enxergado como exaustivo e a ação também deve contemplar outras localidades 
comprovadamente atingidas no Município de São Mateus. 
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I. RESUMO DOS FATOS 

1. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DA BARRAGEM DE 
FUNDÃO, MARIANA/MG E SEUS REFLEXOS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO: O LITORAL CAPIXABA.  

Como é notório, há dois anos, a barragem de Fundão, localizada no complexo 
minerário de Germano, município de Mariana/MG, de responsabilidade das empresas 
Samarco, Vale do Rio Doce e BHP Billiton, rompeu-se e liberou, aproximadamente, 34 (trinta 
e quatro) milhões de metros cúbicos de lama, resultando no maior desastre ambiental da 
história do Brasil e um dos maiores no mundo, no que diz respeito à mineração. Os rejeitos 
advindos do rompimento da barragem percorreram um caminho de mais de 650 quilômetros 
até a sua foz, onde, pela movimentação das correntes marítimas, espalharam-se pelo Norte e 
pelo Sul do litoral capixaba2.   

Dentre as incontáveis consequências para o Estado do Espírito Santo, o impacto 
no litoral (social, econômico e ambiental) guarda especial relevância, sobretudo pelo que 
(não) foi feito pelo sistema de governança criado pelo Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC) assinado entre os entes federativos e as empresas envolvidas (Anexo 01).  

As instâncias pública e privada do desastre ambiental estão organizadas a partir de 
duas novas figuras: (i) o Comitê Interfederativo (CIF), fórum deliberativo que reúne 
representantes dos entes políticos signatários do TTAC; (ii) Fundação Renova, pessoa jurídica 
de direito privado criada pelas empresas causadoras do desastre para executar os programas 
ambientais, sociais e econômicos criados no TTA. Em tese, o primeiro fiscaliza, determina e 
controla as ações da segunda no cumprimento do acordo; bem como aplica sanções no caso de 
falhas. 

 No dia 22 de novembro de 2015, os sedimentos oriundos da instalação minerária 
rompida chegaram ao litoral capixaba e passaram a afetar a região estuarina e marítima da Foz 
do Rio Doce. A partir desse momento, a pluma de rejeitos formada pelo material carreado 
passou a se deslocar rumo ao sul, poluindo diversas regiões marítimas até, pelo menos, a 
localidade de Barra do Riacho, em Aracruz/ES. Esse panorama impulsionou o Ministério 
Público Federal a ingressar com Ação Civil Pública n. 0002571-13.2016.4.02.5004 
(2016.50.04.002571-0), na Vara Federal de Linhares/ES, a fim de obter ordem judicial de 
proibição da pesca na área entre Barra do Riacho (Aracruz/ES) e Degredo/Ipiranguinha 
(Linhares/ES), dentro do limite de 20 metros de profundidade, nas coordenadas geográficas: 
19º17’S 39º41’O, no limite norte; 19º49’50”S 40º3’28”, no limite sul.  

Em 25/05/16, o Juízo Federal, acionado, proferiu decisão segundo a qual ficava 
proibida a pesca nos termos acima mencionados. 

Esse processo, contudo – nada obstante seu nítido escopo inaugural fosse de 
prevenir, emergencialmente, maiores danos à fauna e à saúde pública naquela região – passou 
a servir de escusa para que as rés, diretamente ou por interposta pessoa (no caso, a Fundação 
Renova), criassem um artificial estancamento geográfico do desastre. Em outros termos, em 
descumprimento ao seu dever geral de mitigar os impactos ambientais e sociais derivados de 

                                                            
2 Os dados gerais a respeito do desastre ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, 
foram retirados da obra Desastre no Vale do Rio Doce. Antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. 
Organizadores: Bruno Milanez e Cristiana Losekann. Rio de Janeiro: Follo Digital: Letra e Imagem. 2016.  
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sua conduta, as rés passaram a reconhecer como atingidas apenas as populações oriundas de 
localidades inseridas nessa zona cartográfica de proibição da pesca. 

Ocorre que, com a mudança das estações, dos ventos e das marés, a rota dos 
sedimentos no mar alterou-se e esses resíduos passaram a ser carreados rumo ao norte (nota 
técnica do ICMBio no Anexo 07), o que fez com que as regiões costeiras ao Norte da Foz do 
Rio Doce – tais como Barra Seca e Pontal do Ipiranga, em Linhares; e Urussuquara e Barra 
Nova, em São Mateus – passassem a ser mais intensamente afetadas, o que causou a 
contaminação e a mortalidade de espécies da flora e fauna regionais. 

É com a expansão dos rejeitos pelo litoral que diversas comunidades buscaram a 
Defensoria Pública, ainda em meados de julho de 2016, para que envidasse os meios 
necessários a corrigir a injustiça cometida pelas rés. Como prova de sua situação, 
apresentaram relatos de mortandade atípica de pescado, invasão dos rejeitos nos manguezais, 
doenças de pele, dentre outras consequências – vários, quase que semanalmente 
encaminhados à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e da União (Anexo 03).  

Em 06 de setembro de 2016, a Defensoria Pública do ES compareceu na 
inauguração do Fórum Norte da Foz do Rio Doce – instância coletiva de mobilização e 
debates dessas comunidades preteridas. Essa primeira reunião ocorreu no Centro Comunitário 
de Campo Grande de Barra Nova, São Mateus, com a presença de diversas associações, 
entidades, movimentos sociais, pessoas atingidas. A partir de então essas comunidades 
iniciaram um trabalho conjunto para discutir e denunciar os impactos causados pelo desastre 
ambiental em suas vidas (Anexo 04). 

Além disso, em novembro de 2016 denúncias foram feitas à delegação da 
comissão de direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados, ocasião em que restaram 
consignados diversos pedidos de ajuda da comunidade de Barra Seca, São Mateus (Anexo 
34).  

As Defensorias Públicas do Estado do Espírito Santo e da União atenderam as 
comunidades da Foz do Rio Doce e, assim, passaram a colher um crescente número de relatos 
de pessoas que residiam além dos paralelos em que foi proibida a pesca, mas que igualmente 
sofreram os impactos do dano. Foram os casos das comunidades de Pontal do Ipiranga e Barra 
do Sahy, que encaminharam relações de nomes para atendimento pelas Defensorias Públicas.  

As referidas listagens foram encaminhadas à SAMARCO, que, em resposta ao 
ofício GTRioDoce/DPES n° 052/2016, recebido em 25 de agosto de 2016, informou “que 
com base nos quesitos e parâmetros estabelecidos no 1° Aditivo ao TCSA, as seguintes 
regiões não serão contempladas pelo Auxílio-Subsistência por estarem localizadas fora do 
perímetro de proibição de pesca: Barra Seca - Linhares, Pontal do Ipiranga - Linhares, 
Urussuquara - São Mateus, Barra Nova - São Mateus, Barra do Sahy - Aracruz, Coqueiral - 
Aracruz, Praia do Sauê - Aracruz, Santa Cruz - Aracruz, Santa Rosa - Aracruz, Lajinha - 
Aracruz e Jacupemba – Aracruz.” (Anexo 02) 

Dessa forma, além do completo descaso, a sociedade empresária manifestou 
expressa e formalmente o não reconhecimento da região, sem sequer realizar e apresentar 
qualquer estudo biológico, antropológico ou sociológico que respaldasse tal posicionamento. 

Na medida em que a promoção prioritária da solução extrajudicial dos conflitos é 
uma das funções institucionais da Defensoria Pública (art. 4º, II, da Lei Complementar) e em 
que a Defensoria Pública da União integra a Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio 
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Emergencial (CTOS) do CIF, responsável pela fiscalização dos aspectos sociais do desastre, 
as autoras acionaram esse comitê para que se posicionasse sobre a questão.  

Foi expedida, então, pelo Grupo Interdefensorial do Rio Doce, a Nota Técnica nº 
02, de 21 de novembro de 2016 (Anexo 05), ao Comitê Interfederativo, na qual se solicitou a 
declaração de que as áreas costeiras foram efetivamente atingidas, nos termos do TTAC, pelo 
desastre ambiental em discussão.  

 

2. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DOS IMPACTOS NO 
LITORAL CAPIXABA PELO COMITÊ INTERFEDERATIVO: A DELIBERAÇÃO 
Nº 58, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 

Apresentada à discussão a nota técnica, os órgãos ambientais competentes 
trouxeram subsídios técnicos para o reconhecimento da extensão dos danos, em atuação 
conjunta das câmaras técnicas de organização social e de segurança hídrica. O ICMBio, em 
parceria com o IEMA, apresentou, assim, a Nota Técnica n° 03/2017/Vitoria – 
ES/TAMAR/DIBIO/ICMBio (Anexo 07) com as seguintes conclusões: 

5.1. A partir das metodologias de visualização por sobrevoo e de imagens de satélite 
podemos afirmar que a pluma sedimentar atingiu com diferentes intensidades e 
concentrações toda a região costeira do estado do Espírito Santo, sendo que a área 
compreendida entre o município de Serra e a divisa com o estado da Bahia foi a 
mais atingida, pela presença frequente da mesma. 

5.2. Assim, de diferentes formas, todas as comunidades pesqueiras localizadas na 
área abrangida pela pluma de rejeitos, ou que realizam atividade de pesca nesta área, 
foram atingidas. As principais comunidades pesqueiras identificadas foram: Nova 
Almeida, de Rio Preto a Barra do Sahy, Barra do Riacho, Regência, Povoação, 
Degredo, Pontal do Ipiranga, Barra Seca e Barra Nova. Não se considera aqui as 
embarcações oriundas da Grande Vitória, do sul do ES, e de Conceição da Barra, 
que atuam na área de proibição de pesca. 

Enquanto isso, as empresas, via Fundação Renova, prosseguiram sem adotar 
nenhuma ação emergencial nas comunidades, preferindo protelar até o último instante para 
prestar um auxílio essencial a centenas de pessoas que passavam as mais básicas 
necessidades. É o que se depreende dos ofícios SEQ0209-01/2017/GJU, de 26 de janeiro de 
2017, e SEQ1283, de 17 de fevereiro de 2017, ambos da Fundação (Anexos 06 e 08). 
Usavam-se para tanto da argumentação já elucidada de que, no litoral, o dano estaria 
concentrada na zona de proibição judicial da pesca (segundo os parâmetros do Processo n. 
0002571-13.2016.4.02.5004), embora por toda a extensão da calha do Rio Doce fossem 
executados (com falhas e críticas) programas socioeconômicos de apoio às populações 
atingidas sem a respectiva ordem judicial. 

Diante desse lastimável quadro, no dia 31 de março de 2017, o Comitê 
Interfederativo acolheu a nota técnica do GIRD e reconheceu a falha das empresas em prestar 
a assistência e realizar o cadastro em 19 áreas atingidas. Essas “novas” áreas (uma vez que o 
dano por elas suportado é antigo) estão em 04 municípios até então invisíveis às empresas: 
Serra, Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra.  

Ficou aprovada, assim, a Deliberação n° 58, de 31 de março de 2017 (Anexo 09), 
que impôs à Fundação Renova o início (intempestivo, diga-se) dos trabalhos de levantamento 
dos atingidos nessas regiões (cadastro) e de sua inclusão nos programas previstos no TTAC 
com a celeridade necessária – haja vista os meses em que sofreram o completo abandono 
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material. Restou estipulado que o cadastramento dos atingidos deveria iniciar no prazo 
máximo de 30 dias, com o objetivo de averiguar a extensão dos impactos socioeconômicos 
advindos do desastre e direcionar os programas socioeconômicos, quando cabíveis. Restou 
deliberado também a apresentação de um cronograma de atuação.  

Esse “reconhecimento” pelo CIF foi intensamente comemorado pelas 
comunidades do litoral, que viram, pela primeira vez, no posicionamento do Poder Público 
uma centelha de esperança de que não mais seriam preteridos nos processos de reparação, 
compensação e mitigação das consequências do desastre ambiental.  

 

3. O CALVÁRIO PERCORRIDO PARA O RECONHECIMENTO 
MATERIAL DAS COMUNIDADES LITORÂNEAS. O ESPECIAL DRAMA DAS 
COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.   

Diante da extensão do desastre ambiental, é até razoável compreender que o 
cadastramento dos indivíduos dependeria de algum cronograma de atuação – com a devida 
atenção à urgência que afligia essas “novas” comunidades. Inclusive, em diversas áreas do 
litoral, as Defensorias Públicas receberam notícias de que trabalhos preliminares, 
especialmente no que diz respeito ao programa de auxílio emergencial, haviam se iniciado. 
Todavia, em 26 de maio de 2017 (ou seja, quase dois meses depois da deliberação), por meio 
dos Ofícios SEQ1867/2017/GJU e SEQ2715/2017/GJU (Anexos 11 e 12), a Renova informou 
que:  

a) em Urussuquara, Pontal do Ipiranga, Barra Seca, Itaparica, Santa Cruz, Mar 
Azul, Vila do Riacho, Barra do Riacho, Barra do Sahy, Regência, Povoação e 
Degredo já havia um trabalho de cadastramento em andamento e que aqueles que 
solicitaram cadastro após 30/10/2016 a 31/03/2017 serão atendidos.   

b) em Campo Grande, Barra Nova Sul, Barra Nova Norte, Nativo, Fazenda 
Ponta, São Miguel, Gameleira, Ferrugem, Portal de Santa Cruz e Nova Almeida 
receberiam uma nova forma de abordagem, que seria apresentada em 120 dias.  

Diante dessa alarmante perspectiva, que condicionaria uma atenção emergencial 
ao irrazoável prazo de 120 (cento e vinte) dias, a DPES oficiou novamente a Fundação 
Renova e o Comitê Interfederativo em junho de 2017, pontuando que as ações em curso e os 
estudos pretendidos eram insatisfatórias para o atendimento das comunidades atingidas, em 
especial às comunidades de São Mateus (Anexos 14 e 16). Foi pontuado que as rés 
desconsideravam a urgência e a imprescindível necessidade de se iniciar os programas 
socioeconômicos nas referidas áreas. Na mesma época, a DPU oficiou a CTOS do CIF, na 
qual detém assento, comunicando o descumprimento da Deliberação nº 58, razão porque 
solicitava a notificação formal das empresas e aplicação de multa, nos termos do TTAC 
(Anexo 15). 

A situação de vulnerabilidade das comunidades exigia medidas efetivas para 
redução dos danos vividos pelos atingidos. Pescadores e catadores de caranguejo passavam 
fome (e infelizmente ainda passam) aguardando a elaboração de estudos e planos de atuação. 
Até então, nenhuma medida emergencial havia sido tomada para amparar as comunidades.  

Surpreendentemente – no mesmo instante em que justificavam, para os órgãos 
federais que compõem o CIF (Anexo 19) e para as autoras, sua mora no cumprimento da 
Deliberação 58 em razões de ordem exclusivamente técnica –, as rés, via Fundação Renova, 
apresentaram à Associação de Pescadores, Catadores de Caranguejo, Aquicultores, Moradores 
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e Assemelhados de Campo Grande de Barra Nova, São Mateus (APESCAMA) resposta de 
que não realizariam nenhuma atividade no Município de São Mateus, visto que este não 
estaria relacionado com a área impactada prevista no TTAC, conforme ofício SE006-
26/2017/NII (Anexo 13).  

Após, no ofício SEQ4232/2017/GJU, de 28 de junho de 2017 (Anexo 17), as 
empresas informaram que apenas 13 pessoas haviam sido cadastradas até então e que não 
havia solicitações de atendimento que justificassem um trabalho mais incisivo de 
cadastramento. Isso, quando já havia chegado ao conhecimento das autoras, a partir da 
APESCAMA e da ACCAMGAP, uma listagem de 273 (duzentos e setenta e três) nomes de 
indivíduos carentes de atendimento emergencial (Anexo 18) – a maioria com protocolo de 
atendimento pelas empresas. Não satisfeitas, as rés ainda informaram à Defensoria Pública 
que nem sequer havia manifestação para solicitação de cadastramento nas áreas de Campo 
Grande, Fazenda Pontal e São Miguel, conforme informado no ofício SEQ02715/2017 
(Anexo 12).  

Essas flagrantes incongruências, foram devidamente levadas ao Comitê 
Interfederativo, que expediu, em resposta, a Deliberação nº 93, de 04 de agosto de 2017 
(Anexo 20), na qual comunicou expressamente às rés, o descumprimento da Deliberação nº 
58 de 31 de março de 2017 e demandou o imediato início do cadastramento nas comunidades 
de São Mateus, com a implementação dos programas devidos, assegurando a essa região 
isonomia no atendimento. 

Mesmo depois dessa nova deliberação (e novamente enquanto o discurso oficial 
das rés era de cumprimento de suas obrigações legais – vide Anexo 23, 24 e 28), as 
Defensorias Públicas foram novamente surpreendidas com a constatação de que, em uma 
reunião promovida pela Synergia Consultoria Ambiental – empresa terceirizada contratada 
pela Fundação Renova, para realizar um “diagnóstico social” das comunidades de São Mateus 
–, no dia 10 de agosto de 2017, nem sequer haviam se iniciado efetivamente os trabalhos para 
atendimento das comunidades. É o que se lê da ata em anexo (Anexo 22), quando restou 
consignado também que as comunidades atingidas não mais suportavam a submissão aos 
infindáveis e opacos “diagnósticos ou estudos técnicos” elaborados pelas rés e que 
necessitavam do imediato início dos programas socioeconômicos. Esse contexto, explica 
também porque em agosto/2017, as autoras continuavam a receber lista de famílias sem 
nenhum apoio (Anexo 21), bem como solicitações por parte da Secretaria de Assistência 
Social de São Mateus (Anexo 26). 

Em continuidade, no dia 15 de setembro de 2017, na sede da DPU, em Vitória/ES, 
as empresas, via Fundação Renova, informaram que 607 indivíduos haviam sido cadastrados 
em São Mateus (Anexo 25), assim como entregaram o relatório preliminar do estudo 
qualitativo realizado (Anexo 29). Esse estudo deixa claro, na linha do presente relato, que, em 
flagrante afronta ao decidido pelos Poderes Públicos na Deliberação 58 (em março de 2017), 
o primeiro contato com as comunidades apenas se deu entre 17 a 22 de julho de 2017, meses 
após a primeira deliberação.  

Ainda que se imaginasse que concomitantemente à implementação dos programas 
socioeconômicos nessas “novas” comunidades seriam necessários estudos de 
aprofundamento, o fato é que nenhuma ação para a mitigação dos danos decorrentes do 
desastre foi levada adiante pelas empresas, seja diretamente, seja via Fundação Renova.  É o 
que ficou claro quando, após se reunirem com as autoras, encaminharam o Ofício 
SEQ05400/2017/GJU (Anexo 30) com o “plano de atendimento” às comunidades de São 
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Mateus (mais um) e propuseram um “atendimento emergencial”, enquanto novos estudos 
fossem feitos para avaliação dos impactos, nos seguintes termos:  

“Pagamento semestral 1 no valor equivalente a 06 (seis) cestas básicas (segurança 
alimentar) + 20°/o por dependente de até 21 anos de idade, aos catadores de 
caranguejo (profissionais, ou aqueles que comprovem a atividade laboral além da 
auto declaração) em novembro de 2017, período este de 06 (seis) meses no qual se 
estima concluir os estudos dos níveis de impacto nos locais. E, ainda, o pagamento 
do valor equivalente a 07 (sete) cestas básicas (segurança alimentar) + 20% por 
dependente de até 21 anos de idade, referentes aos 7 (sete) meses retroativos à data 
da assinatura da Deliberação 58, assinada em 31 de março de 2017.” 

Essa mera proposta demonstra a falta de empatia das rés em relação a 
comunidades que foram destroçadas por suas condutas negligentes (criminosas até, consoante 
defendido pelo Ministério Público Federal na Ação Penal nº 2725-15.2016.4.01.3822).  

Assim porque, após meses de injustificada demora, as empresas rés se dispunham, 
em completo descompasso com o entendimento do CIF3, apenas a dispender com a essas 
comunidades montantes assistenciais inferiores ao de todos os outros atingidos pelo desastre.  

Não bastasse essa flagrante violação à isonomia, essa proposta destoava dos 
compromissos firmados pelas empresas em dois Termos de Ajustamento de Conduta. Era 
inferior ao valor acordado no “Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso Socioambiental 
Preliminar” (TCSP), assinado em dezembro de 2015, com os Ministérios Públicos e também 
àquele estabelecido no próprio TTAC, em março de 2016 (Anexo 01).  

Enfim, restava translúcido que as rés não possuem interesse em fazer cumprir, em 
relação às comunidades de São Mateus, os compromissos assumidos com o Poder Público. 
Aparentemente, preferem deixá-las à mingua por tempo indeterminado, contando com a 
inércia ou falta de efetividade dos órgãos em concretizar essas obrigações firmadas em prol da 
coletividade. 

 

4. DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO CONJUNTA DPES/DPU 
E A NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. A INEFICÁCIA DO 
SISTEMA DE GOVERNANÇA.    

Não há fundamentação idônea a amparar o tratamento discriminatório pretendido 
com a proposta encaminhada às Defensorias Públicas. Diante de tal questão, no dia 06 de 
novembro de 2017, foi expedida pelas autoras uma Recomendação conjunta (Anexo 31), com 
o fito de, por uma última vez, priorizar a resolução extrajudicial dos conflitos. Diante da 
urgência do caso e do lapso temporal transcorrido, concedeu-se às rés o prazo de 05 (cinco) 
dias para regularizar o atendimento às comunidades de São Mateus e de 30 (trinta) dias para 
pagamento dos valores devidos retroativamente.  

Nesta data, Vale e BHP Billiton, seguem silentes. Já SAMARCO (Anexo 33) e 
RENOVA (Anexo 32) – esta sequer destinatária da recomendação, mas firme na condição de 
longa manus das rés – apresentaram respostas em que corroboram a sua inação e falta de 
interesse em prestar auxílio material a essas comunidades. Disseram que consolidaram os 
cadastros e que prestarão os programas cabíveis (sem mencionar prazos e sem que 

                                                            
3 Vide Deliberações 111, de 25 de setembro de 2107, e 118, de 23 de outubro de 2017, na qual se esclarece que o 
auxílio financeiro emergencial de que trata a Cláusula 138 do TTAC é assistencial, mínimo, indisponível e 
temporário. 
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efetivamente se tenha notícia de alguma ação nessas localidades). Ou seja, palavras e 
promessas, enquanto pessoas que outrora viviam dignamente passam necessidades extremas. 

Destarte, após 01 ano e 06 meses de provocações por parte das autoras, a 
recomendação foi o ponto final de um tortuoso percurso para promover, de forma consensual, 
o atendimento aos atingidos. Todos os tipos de dificuldades arguidas pelas empresas rés se 
mostraram infundados. Estudos diversos restaram elaborados – confirmando sempre a 
carência dessas comunidades e a sua fragilidade diante do desastre. Ainda assim, quando se 
espera que finalmente seriam disponibilizados os auxílios emergenciais às comunidades, as 
Defensorias Públicas são surpreendidas com uma proposta muito aquém do mínimo 
existencial já reconhecido pelas rés (rememore-se, tanto no TTAC quanto no PATCPS). 

Fora do Poder Judiciário, prevaleceu, portanto, a inércia, a omissão deliberada e o 
descaso com os atingidos.     

Embora, graças à falta de efetividade das rés em solucionar o desastre por elas 
causado, demandas também cheguem de outras localidades do território, sobretudo das 
comunidades de Aracruz no sul da orla, existe uma especial peculiaridade relacionada às 
comunidades de São Mateus: em nenhum momento, no decorrer desses 02 anos desde o 
nefasto 05 de novembro de 2015, houve qualquer trabalho para amparar os atingidos.  

Não há notícias da execução de nenhum programa socioeconômico na localidade 
no sentido de diminuir as vulnerabilidades até que se cumpra a promessa final de conduzir o 
Rio Doce e seu entorno ao estado anterior ao desastre (ou, mesmo torná-lo melhor do que 
antes, conforme professavam os arautos do TTAC nos meses que seguiram sua assinatura).  

Conforme demonstrado, neste momento a situação das comunidades de São 
Mateus vai muito além da correção e do início imediato dos programas socioeconômicos e 
socioambientais nos territórios. A angústia e o desamparo vividos pelos atingidos trazem 
reflexos diretos à dignidade de seus moradores, sobretudo ao povo dos manguezais e das 
demais comunidades tradicionais de São Mateus. Está caracterizado um tratamento 
discriminatório pela omissão das empresas/Fundação Renova de prover o mínimo a estes 
indivíduos.  

A situação persistia na véspera do ajuizamento desta ação, uma vez que, no dia 
06/12/2017, em reunião da Câmara Técnica de Organização Social (CTOS), a Fundação 
Renova expressamente assumiu que ainda estaria estudando quais medidas adotar em relação 
àquela região, bem como que entendia a urgência ressaltada pelas Defensorias Públicas e que 
atuaria o quanto antes. Ademais, no dia 12/12/2017, chegou INFORMALMENTE ao 
conhecimento das autoras a notícia de que 143 (cento e quarenta e três) cartões de auxílio 
financeiro emergencial serão distribuídos nessas comunidades. Contudo, essas medidas são 
um paliativo diante dos danos causados nos últimos meses e do que ainda resta por ser feito.  

Tanto que, nesta data, 14/12/2017, o CIF, reconhecendo a falha das rés, via 
Fundação Renova, em atender essas comunidades, deliberou pela aplicação de sanções à 
SAMARCO, nos termos da Cláusula 247 do TTAC. 

Diante do exposto, os pedidos feitos nesta Ação Civil Pública são os últimos 
bastiões que podem resgatar o grupo substituído da completa indigência.  

Já restou devidamente evidenciado que, sem a manifestação do Poder Judiciário, 
as rés não assegurarão o imediato início de medidas reparatórias, compensatórias e 
mitigatórias aos atingidos de São Mateus. Além disso, tamanho e reiterado descaso não pode 
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restar impune no sistema jurídico brasileiro, razão porque também devem ser as rés 
condenadas a indenizar os danos morais causados decorrentes da deliberada postergação de 
auxílio às comunidades e da reiterada falta de reconhecimento material da ofensa causada. Por 
fim, é indispensável, como parte do processo de Justiça Restaurativa, que as rés reconheçam 
publicamente a sua culpa no agravamento do sofrimento dessas comunidades em razão de sua 
decidida omissão. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

1. INTERESSE PROCESSUAL: ENTENDIMENTO DAS DEFENSORIAS 
PÚBLICAS ACERCA DO TTAC 

Foi amplamente divulgado que as rés firmaram com entes integrantes da 
Administração Pública Direta e Indireta de União Federal, Estado de Minas Gerais e Estado 
do Espírito Santo um “Termo de Transação e Ajuste de Conduta” (TTAC), com o objetivo 
principal de resolver a celeuma instaurada nos autos da Ação Civil Pública n. 0069758-
61.2015.4.01.3400. 

O acordo, bastante criticado por diversas razões – entre as quais se destacam a 
falta de participação social das populações atingidas e a tentativa de elidir parcela da 
responsabilidade solidária pelo desastre (imputável aos próprios entes públicos fiscalizadores 
e às empresas controladoras da SAMARCO) –, ainda não foi homologado pela Justiça e tem 
sua validade questionada por diversas instâncias jurídicas, inclusive pelas Defensorias 
Públicas. 

Nada obstante, firme na lição de que os direitos conquistados em prol da 
coletividade tornam-se indisponíveis e ascendem ao grau de piso mínimo na tutela coletiva, o 
fato é que as cláusulas compromissórias que versam sobre obrigações de fazer assumidas 
pelas rés em favor das áreas e populações atingidas não podem ter seu conteúdo retrocedido. 
Em outras palavras: como os entes públicos que entabularam o TTAC não o fizeram em seu 
próprio proveito, mas com o indisponível interesse de tutelar a coletividade substituída, 
entende-se que esta adquiriu o direito de exigir das rés o cumprimento do negócio entabulado 
naquilo que lhe aproveita (ainda que individualmente ou mediante intervenção de outro 
legitimado coletivo).   

Tanto é assim que, firmado o termo, qualquer dos colegitimados legais poderá 
buscar a sua execução, consoante ensina Hugo Nigro Mazzilli sobre o tema: 

“Firmado o ajuste de conduta, seu termo passa a ser título executivo 
extrajudicial em proveito de todos os colegitimados, e não somente do órgão 
público que o tomou. Assim, se o prazo foi descumprido, o título já é 
imediatamente executável, não só pelo próprio órgão que o tomo, mas por qualquer 
outro colegitimado, e, em caso de interesses individuais homogêneos, até mesmo 
pelos lesados individuais. A dilação seria prejudicial ao grupo, pois o título já está 
constituído e é exequível, enquanto não desconstituído.”4 

É também o entendimento da jurisprudência dos tribunais, consoante demonstram 
os julgados abaixo: 

                                                            
4 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 27 edição. Saraiva. São Paulo: 2014. 
p.473. 
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA. LEGITIMIDADE 
PARA EXECUTAR. A multa prevista no TAC não tem como beneficiários os 
empregados lesados pelo seu descumprimento. Ademais, os órgãos públicos que 
podem firmar o TAC, nos termos do art. 5º da Lei 7.347/85, são os legitimados 
para promover a sua execução. Recurso improvido. (TRT-1 - RO: 
00014373220125010025 RJ, Relator: Roberto Norris, Data de Julgamento: 
19/11/2013, Quinta Turma, Data de Publicação: 09/12/2013) 

EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSAM DO EMPREGADO. A legitimidade para a execução do 
Termo de Ajustamento de Conduta decorre da legitimidade para a sua 
celebração, na forma do art. 5º, da Lei nº 7.347/85. Entretanto, tratando-se o 
autor de ex-empregado das executadas, não signatário do ajuste, mas 
beneficiário da multa lá imposta, é parte legítima para figurar no pólo ativo da 
presente ação. (TRT-1 - AP: 00012558320125010045 RJ, Relator: Sayonara Grillo 
Coutinho Leonardo da Silva, Data de Julgamento: 16/07/2014, Sétima Turma, Data 
de Publicação: 06/08/2014) 

Por fim, indispensável ressaltar que a mera existência (extrajudicial) do 
supracitado acordo, haja vista a sua incompletude no sentido de salvaguardar plenamente o 
interesse público, não impede a instauração de novas ações de conhecimento que busquem 
estender-lhe os limites com a finalidade de mais adequadamente proteger interesses não 
contemplados pelo ente público que o firmou. É a incriticável lição de Daniel Amorim 
Assumpção Neves, senão vejamos: 

Uma vez havendo título executivo extrajudicial, o caminho para a tutela do direito 
será o processo de execução. Será admissível, entretanto, a propositura de uma ação 
civil pública? A doutrina se preocupa corretamente com a eventual falta de interesse 
de agir nesse caso, considerando-se equacionamento do conflito por meio do termo 
de ajustamento de conduta. Ocorre, entretanto, que sendo o termo incompleto ou 
defeituoso, não contemplando os interesses da coletividade ou comunidade, é 
tranquila doutrina em apontar pela existência de interesse agir na ação coletiva. Na 
hipótese de termo de ajustamento incompleto, basta o ingresso de ação coletiva 
visando tutelara parcela excluída do título executivo extrajudicial. Já no caso de 
termo de ajustamento defeituoso cabe ação civil pública com o mesmo objeto da 
transação já realizada.5  

É o exato caso dos autos: o TTAC, ainda que contemple, desde a sua assinatura, a 
região litorânea de São Mateus como atingida pelo desastre (conforme expressamente 
declarado pelo CIF nas Deliberações 58 e 93 de 2017), os procedimentos preparatórios 
previstos em seu bojo não se mostraram eficazes frente à urgência vivenciada pelas 
comunidades substituídas. A imediata execução do texto, nesse específico tema, ainda não se 
apresenta factível, uma vez que até lá ainda haverá de ser percorrido o tortuoso caminho 
desenhado pelos acordantes. Os pedidos ora trazidos, todavia, não podem mais aguardar, o 
que torna necessário o imediato acionamento do Judiciário.  

Independente dessas elucubrações inaugurais acerca da necessidade e do interesse 
na presente ação, os compromissos assumidos nessa instância são inequívoco testemunho da 
veracidade do direito evocado, em especial para fins de tutela provisória, conforme se 
demonstrará mais adiante. 

 

                                                            
5 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Coletivo. Volume Único. Editora Jus Podivm. 
Salvador: 2016. P.474/475 
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2.  SOBRE A ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA: 
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE 
CONSTITUCIONAL DE REPARAR O DANO 

Consta do TTAC, em sua Cláusula 209:  

“A SAMARCO e as ACIONISTAS [as ora corrés Vale BHP Billiton] instituirão 
uma Fundação de Direito Privado, sem fins lucrativos, nominada neste acordo como 
FUNDAÇÃO, com autonomia, para gerir e executar todas as medidas previstas nos 
PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS e SOCIOAMBIENTAIS, incluindo a 
promoção de assistência social aos IMPACTADOS em decorrência do EVENTO.”  

A “engenhosa” solução propostas pelos signatários do TTAC para a gestão dos 
recursos destinados à reparação integral dos danos causados foi atribuir essa missão a uma 
Fundação de Direito Privado, com autonomia gerencial. Dizia-se que assim existiria maior 
eficiência na execução do acordo, sem as “amarras” (leia-se exigências democráticas à 
legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade) que tangenciam a 
administração pública. Nesses termos, foi criada a “Fundação Renova”. 

Na prática, o fato é que as rés possuem desmedido poder dentro desse ente 
supostamente autônomo; transformando-o em verdadeiro centro delegado da responsabilidade 
pelo desastre.  

O próprio organograma fundacional, definido pelo TTAC, concentra a capacidade 
gerencial nas mãos das rés, uma vez que o principal centro de poder da Fundação (o Conselho 
de Curadores) tem 6 (seis) de seus 7 (sete) membros indicados direta e livremente por essas 
empresas. Basta ver os nomes do atual quadro para que a susposta independência/autonomia 
caia por terra. Segue: 

 Wilson Nélio Brumer: Presidente do conselho curador, indicado pela BHP 

 Alberto Ninio: Vice-presidente do conselho curador e advogado, indicado pela 
Vale 

 Pedro Aguiar de Freitas: Advogado, indicado pela Vale 

 Ricardo Eugênio Jorge Saad: Engenheiro eletricista, indicado pela Vale 

 Ian Burton Wood: Cientista ambiental, indicado pela BHP 

 Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão: Advogado, indicado pela BHP 

 José Ângelo Paganini: Engenheiro Arquiteto, indicado pelo Comitê 
Interfederativo 

Ou seja, na medida em que a tomada de decisão nesse colegiado observa uma 
maioria de 5 (cinco) votos (Parágrafo segundo da Cláusula 213), na prática os principais 
órgãos da Fundação Renova compuseram-se por delegatários das rés, sem adequada 
representatividade popular ou ingerências de entidades públicas independentes. Essa 
proximidade se espraia por todo o quadro de funcionários do ente fundacional, sendo comum 
que contratados das rés integrem as fileiras da “Renova”. 

Essa engenharia orgânica marcada pela umbilicalidade com as causadoras do dano 
somada à posição institucional de resistência (e até mesmo confrontação) às decisões tomadas 
pelo Comitê Interfederativo marcam a postura social da “Renova”, de modo que, na prática, a 
entidade age como mera “longa manus”, mandatária, das rés.  
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Todavia, ainda que assim não fosse, o fato é que, juridicamente, as decisões 
gerenciais tomadas pelas rés no cumprimento de seus deveres perante a sociedade brasileira 
não são capazes de implicar a transferência da responsabilidade pela reparação do ambiente 
degradado. Ou seja: as rés devem promover a reparação integral do dano causado, 
independentemente de quem irá a campo executar as ações necessárias nesse sentido. O fato 
é, evidenciada a falha na reparação, é cabível a exigência direta e imediata dos deveres 
impostos pelo art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 

Nesse esteio, não há razões para incluir a chamada Fundação Renova no polo 
passivo da demanda deduzida, haja vista que seus interesses na lide são meramente reflexos, 
derivados de relação pessoal com as rés, não oponível às autoras. 

 

3. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DA 
COMPETÊNCIA LOCAL: MATÉRIA FEDERAL DE INTERESSE LOCAL NO 
CONTEXTO DO DESASTRE DA SAMARCO 

Encontram-se pendentes de apreciação no Judiciário ações que buscam a 
reparação integral dos danos oriundos do desastre causado pelas rés, entre as quais se destaca 
a Ação Civil Pública n. 0023863-07.2016.4.01.3800, ajuizada pelo Ministério Público Federal 
perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte.  

O objeto da presente demanda, contudo, é diverso; muito mais restrito e pontual, 
voltado a resolver questão local ainda não levada à apreciação do Poder Judiciária – qual seja 
a falta de atuação das rés no sentido de assegurar às comunidades tradicionais de São Mateus 
a isonomia de tratamento dispensado aos demais atingidos pelo desastre ambiental, em 
especial no que toca a necessidade de execução dos Programas de Auxílio Emergencial, de 
Saúde e de Proteção Social. 

A questão, portanto, não é daquelas que mereça atenção focal do Juízo prevento 
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 144.922/MG. Ao revés, 
amolda-se exatamente às exceções fixadas pelo mesmo Tribunal da Cidadania ao julgar a 
paradigmática controvérsia, senão vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL. CONFLITO  POSITIVO  DE  COMPETÊNCIA. AÇÕES 
CIVIS PÚBLICAS  AFORADAS  NO  JUÍZO  ESTADUAL  E  NA  JUSTIÇA  
FEDERAL  DE GOVERNADOR   VALADARES/MG.  ROMPIMENTO  DA  
BARRAGEM  DE  FUNDÃO  EM MARIANA/MG. FORNECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL. DANOS SOCIOAMBIENTAIS. RIO DOCE.  BEM  PÚBLICO  
PERTENCENTE  À  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA FEDERAL. FORO 
COMPETENTE. SITUAÇÃO DE MULTICONFLITUOSIDADE. IMPACTOS 
REGIONAIS  E  NACIONAL. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES CIVIS 
PÚBLICAS OBJETO DO  CONFLITO  E  OUTRAS  QUE  TRAMITAM  NA  12ª 
VARA FEDERAL DE BELO HORIZONTE/MG.  PREVENÇÃO.  APLICAÇÃO 
DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...] 16.  
Termo  de transação e de ajustamento de conduta firmado entre a União,  Samarco e 
outros, expressamente prevendo que as divergências de  interpretação decorrentes do 
acordo serão submetidas ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas 
Gerais. 17.  Dessas  circunstâncias,  observa-se  que  a 12ª Vara Federal da Secção  
Judiciária  de  Minas  Gerais  possui  melhores condições de dirimir  as  
controvérsias  aqui  postas,  decorrentes  do  acidente ambiental  de  Mariana, pois 
além de ser a Capital de um dos Estados mais  atingidos  pela  tragédia,  já  tem  sob 
sua análise processos outros,  visando  não  só  a  reparação ambiental stricto sensu, 
mas também  a distribuição de água à população dos Municípios atingidos, entre 
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outras providências, o que lhe propiciará, diante de uma visão macroscópica  dos  
danos  ocasionados  pelo  desastre  ambiental  do rompimento  da  barragem  de  
Fundão  e  do  conjunto  de imposições judiciais  já  direcionadas à empresa 
Samarco, tomar medidas dotadas de mais efetividade, que não corram o risco de ser 
neutralizadas por outras  decisões judiciais provenientes de juízos distintos, além de 
contemplar       o       maior       número       de      atingidos. EXCEÇÕES À 
REGRA GERAL. 18.  Há  que  se  ressalvar,  no  entanto, as situações que 
envolvam aspectos  estritamente humanos e econômicos da tragédia (tais como 
o ressarcimento patrimonial e moral de vítimas e familiares, combate a abuso  
de  preços  etc)  ou  mesmo abastecimento de água potável que exija  soluções 
peculiares ou locais, as quais poderão ser objeto de ações  individuais  ou  
coletivas,  intentadas  cada qual no foro de residência  dos  autores ou do dano. 
Nesses casos, devem ser levadas em   conta   as   circunstâncias particulares  e  
individualizadas, decorrentes  do  acidente  ambiental, sempre com base na garantia 
de acesso  facilitado  ao  Poder  Judiciário  e  da tutela mais ampla e irrestrita 
possível. Em tais situações, o foro de Belo Horizonte não deverá prevalecer, pois 
significaria óbice à facilitação do acesso à justiça, marco fundante do 
microssistema da ação civil pública. 19. Saliento que  em  outras  ocasiões  esta  
Corte  de  Justiça, valendo-se  do  microssistema  do processo coletivo, aplicou a 
regra específica  de  prevenção  estabelecida na Lei de Ação Civil Pública para 
definir o foro em que deveriam ser julgadas as ações coletivas. Precedentes. [...] (CC 
144.922/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, 
DJe 09/08/2016) 

Ou seja, a configuração da demanda, restrita à recalcitrância das rés em assegurar 
direitos básicos às comunidades litorâneas de São Mateus (região delimitada localmente), 
bem como em lhes reconhecer efetivamente a condição de atingidas pelo desastre por elas 
causados, revolve, nas palavras constantes do acórdão acima referido, “aspectos  estritamente 
humanos e econômicos da tragédia (tais como o ressarcimento patrimonial e moral de 
vítimas e familiares, combate a abuso  de  preços  etc)”, que exigem “soluções peculiares ou 
locais, as quais poderão ser objeto de ações  individuais  ou  coletivas,  intentadas  cada 
qual no foro de residência  dos  autores ou do dano”. 

Nessa toada, deve incidir no presente caso o princípio, fundado em consolidado 
entendimento jurisprudencial, da competência adequada o qual impõe uma interpretação 
teleológica da regra geral de aforamento coletivo do art. 93 do Código de Defesa do 
Consumidor (“CDC”), conforme lições de Didier e Zanetti : 

A análise das regras existentes no Direito brasileiro tem de passar pelo filtro do 
princípio da competência adequada (corolário dos princípios do devido processo 
legal e da adequação). Não é possível aplicar as regras legais de competência sem 
fazer o juízo de ponderação a partir do exame das peculiaridades do caso concreto. 
A natureza da tutela jurisdicional coletiva exige uma interpretação mais flexível das 
regras de competência. 

O Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo precedente (consoante 
art. 928 do Código de Processo Civil) é válido e vinculante para a Seção Judiciária do Espírito 
Santo, acolhe também a incidência desse princípio, consoante se vislumbra nos seguintes 
julgados: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS DE ÂMBITO REGIONAL. 
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 93, II, DO CDC EM 
HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA ADEQUADA. LOCAL 
DO DANO. PROXIMIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO DA 
TUTELA JURISDICIONAL. 1 - Trata-se de conflito negativo de competência 
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suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro em face do Juízo da 1ª 
Vara Federal de Campos dos Goytacazes, em ação civil pública, cuja celeuma gira 
em torno de qual Juízo seria o competente para processar e julgar o feito tendo em 
vista o local do dano ambiental. [...] 3 - Já há, com relação à região de Minas Gerais, 
ação civil pública discutindo a questão do licenciamento do Minerioduto Minas-Rio 
junto àquela Seção Judiciária respectiva. Além do mais, na ação civil pública 
originária do presente conflito, não fora aduzida causa de pedir ou formulado 
qualquer pedido que incluísse eventuais danos causados por este empreendimento. 
[...] 5 - Tentar identificar o juízo competente do local do dano não significa que o 
dito local seja onde o dano tenha ocorrido ou vá ocorrer, mesmo porque, tratando-se 
de dano ao meio ambiente, é regra que os prejuízos alcançam sempre mais de uma 
área distinta. 6 - O que vale é tentar identificar o juízo competente pelo local 
onde ele, o juízo, possa, de forma mais eficaz, efetivar a tutela jurisdicional. 7 - 
Em consonância com o disposto no artigo 93, inciso II, do CDC, encontra-se o 
Princípio da Competência Adequada, aplicável ao caso, ou seja, quando o dano 
for de âmbito regional ou nacional, levando-se em consideração a facilitação da 
produção da prova e da defesa do réu, a publicidade da ação coletiva e a 
facilitação da adequada notificação e conhecimento pelo grupo, deve a competência 
ser estabelecida com base em no Juízo mais adequado. 8 - A competência territorial 
absoluta, ou funcional, justifica-se também pela proximidade do juiz em relação aos 
fatos, supondo a lei que ele possua melhores condições de compor adequadamente o 
conflito de interesses. 9 - Conflito de competência conhecido, declarando-se 
competente o Juízo suscitado. (TRF-2 - CC: 201202010071591, Relator: 
Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data 
de Julgamento: 23/07/2012, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: 30/07/2012) 

 

4. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: INTERESSE JURÍDICO 
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

Fixada a competência local, passa-se a delinear as razões segundo as quais o 
processo é de competência da Vara Federal de São Mateus. Em resumo, são elas de duas 
ordens:  

(i) evidente interesse federal em assegurar a correção, ainda que em restrito âmbito 
local, das ações de reparação social adotadas pelas rés com o intuito de dar 
cumprimento a acordo firmado pela União Federal e por diversos entes integrantes 
da administração pública federal;  

(ii) interesse direto da Defensoria Pública da União no acompanhamento das ações 
tomadas em prol de comunidades economicamente necessitadas – seja enquanto 
entidade federal autônoma de assistência jurídica gratuita coletiva, seja enquanto 
membro da Câmara Técnica de Organização Social (responsável pela matéria no 
âmbito do CIF), seja enquanto signatária das ações e documentos que fundaram as 
Deliberações 58, 93, 111, 118, cujo obstinado descumprimento redundou no 
interesse/necessidade do presente processo. 

Quanto à primeira razão, uma vez assinado pela União Federal e por entes 
integrantes da administração pública federal, Termo de Ajustamento de Conduta no intuito de 
resguardar interesse coletivo em matéria federal resta evidenciado o interesse dos 
colegitimado federais para a Ação Civil Pública em levar ao conhecimento do Poder 
Judiciário as falhas verificadas nos processos empreendidos no contexto do cumprimento 
desse acordo.  

Ademais, como fica evidente da narrativa dos fatos, a falta de medidas em relação 
às comunidades substituídas deu-se, mediante o descumprimento de ordens e orientações de 
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entidades federais (IBAMA, Casa Civil da Presidência da República, Ministério do 
Desenvolvimento Social, Defensoria Pública da União) e por meio da apresentação a esses 
mesmos órgãos de informações e documentos dissonantes da verdade dos fatos. 

Do contrário, estaria impossibilitado o controle por parte dos entes autônomos 
federais (Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da 
União, etc) sobre as ações e acordos praticados pela União Federal no exercício de suas 
atribuições republicanas. Ou seja, diante de uma falha no atendimento do interesse público 
por parte de ente federal, a Defensoria Pública da União, em violação à sua autonomia, estaria 
obrigada a transferir a instância estadual o exercício de suas funções institucionais. 

Enfim, o mesmo interesse federal que possibilitou a confecção do acordo por 
parte da União, possibilita agora a submissão de problema detectado em seu cumprimento à 
Justiça Federal. 

Não bastasse, o TTAC delegou às rés a responsabilidade federal de realizar a 
assistência social diante de desastres (vide Cláusulas 01, IX6, 05, II7, 1378 e 209), inclusive 
pelo pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial pautado em princípios similares aos 
descritos na Lei 10.954/2004 e nos Decretos 5.125/2004 e 6.135/2007. Isto é, ausente o 
cumprimento da obrigação firmada por parte das empresas, exsurge a indevida subtração de 
direito social de incumbência da União.  

Em segundo lugar, há o interesse direto da DPU, enquanto entidade federal 
autônoma, na prestação jurisdicional. E as razões que sustentam institucionalmente esse 
interesse são várias9. Esse motivo se apresenta suficiente para atrair a competência ratione 
personae da Justiça Federal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou esse 
entendimento, em relação ao Ministério Público Federal, ao decidir o Recurso Extraordinário 
840002, interposto em face de Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, senão vejamos: 

                                                            
6 PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com 
um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos 
danos socioeconômicos decorrentes do EVENTO, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos 
termos do ACORDO. 
7 A elaboração e a execução dos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS deverão observar o padrão e normas 
das políticas públicas aplicáveis, além das demais disposições deste ACORDO. 
8 Caberá à FUNDAÇÃO desenvolver um programa de auxílio financeiro emergencial à população 
IMPACTADA que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos 
da CLÁUSULA 21, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do EVENTO, até o 
restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas. 
“A SAMARCO e as ACIONISTAS [as ora corrés Vale BHP Billiton] instituirão uma Fundação de Direito 
Privado, sem fins lucrativos, nominada neste acordo como FUNDAÇÃO, com autonomia, para gerir e executar 
todas as medidas previstas nos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS e SOCIOAMBIENTAIS, incluindo a 
promoção de assistência social aos IMPACTADOS em decorrência do EVENTO.”  
9 A título de explicitação: (i) a DPU, a partir das Emendas Constitucionais 74 e 80, adquiriu o patamar de 
instituição federal autônoma de assistência jurídica gratuita coletiva, capaz de agir no sentido de assegurar que as 
políticas públicas e as ações promovidas e coordenadas por órgãos alcancem seu público alvo; (ii) a DPU é 
membro da Câmara Técnica de Organização Social (responsável pela matéria em discussão no âmbito do CIF), 
bem como possui direito à voz nesse Comitê nos assuntos de seu interesse; (iii) a DPU foi signatária direta de 
ações e documentos que fundaram as Deliberações 58, 93, 111, 118, cujo obstinado descumprimento ensejou a 
presente Ação Civil Pública. De mais a mais, a DPU buscou desde o início negociar diretamente com o 
Ministério Público Federal e com as empresas a forma de atendimento social das comunidades impactadas, de 
modo que a obstinada omissão das rés em relação às comunidades de São Mateus implica menoscabo também à 
própria atuação da Defensoria Federal diante do desastre. 
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DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO 
TUTELADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A XEROX DO 
BRASIL LOCATÁRIOS E ARRENDATÁRIOS DE MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. I- A competência da Justiça Federal é definida pela 
Constituição da República ‘ratione personae’, de forma que compete aos Juízes 
Federais processar e julgar ‘as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 
ou oponentes’. II – A presença do Ministério Público Federal no polo ativo de ação 
civil pública não tem o condão de, por si só, fixar a competência da Justiça Federal 
para o processamento do feito. III – Incompetência da Justiça Federal declarada de 
ofício. Sentença anulada. Recurso prejudicado. Determinação dos autos à Justiça 
Estadual.” [...] O Subprocurador-Geral da República, Odim Brandão Ferreira, 
opinou pelo provimento dos recursos extraordinários, em parecer cuja ementa é a 
seguinte: “Recurso extraordinário. Ação civil pública proposta pelo Ministério 
Público Federal. Competência para apreciar e julgar e feito. O fato de o Ministério 
Público Federal ser o autor da causa induz sempre a competência da Justiça 
Federal para apreciar a causa, dado que ele é uma das facetas da União em juízo; 
daí não se segue, contudo, que sua presença baste à fixação da competência para o 
julgamento do mérito da causa pela instância federal. Parecer pelo provimento do 
recurso extraordinário, de sorte a se anular o acórdão recorrido, determinando-se 
o retorno dos autos ao TRF2 para que examine o mérito da apelação.” Correto o 
parecer ministerial. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que 
basta o Ministério Público Federal ajuizar a ação para que seja reconhecida a 
competência da Justiça Federal. [...] Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do 
RI/STF, dou provimento aos recursos. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2016. 
Ministro Luís Roberto Barroso Relator  
(RE 840002, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 31/05/2016, 
publicado em DJe-113 DIVULG 02/06/2016 PUBLIC 03/06/2016) 

Como visto, a recente decisão se curva à jurisprudência pacificada no acórdão 
proferido durante o julgamento do Recurso Extraordinário n. 8222.816/DF, cuja ementa se 
transcreve abaixo: 

Ementa: [...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A 
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
(RE 822816 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado 
em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14-06-2016 
PUBLIC 15-06-2016) 

Todo esse arrazoado se aplica à Defensoria Pública da União, quando esta 
ingressa em Juízo em nome próprio, na condição de colegitimada à defesa de interesses 
coletivos (lato sensu). Aliás, exatamente nessa linha foi o voto da Excelentíssima Ministra 
Relatora do Conflito de Competência 144.922/MG (Caso Samarco), cuja ementa foi referida 
no tópico anterior, consoante elucida o seguinte excerto: 

Isso porque a União foi incluída no polo passivo da ação interposta perante a Justiça 
Federal e em nenhum momento contestou sua participação na lide. Ao contrário, 
integrou-a e demonstrou seu interesse, inclusive disponibilizando membros das 
Forças Armadas para auxiliarem na distribuição de água à população, segundo a 
determinação de e-STJ, fl. 67. Além disso, tal ação foi ajuizada pela Defensoria 
Pública da União, órgão da União 
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5. MÉRITO DA DEMANDA: DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA 
EMERGENCIAL  

A. RECORTE METODOLÓGICO DO OBJETO DA DEMANDA: DIFERENÇA 
ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OS PROCESSOS N. 69758-61.2015.4.01.3400 (ACP DOS 
20 BILHÕES AJUIZADAS PELA UNIÃO E ESTADOS) E N. 0023863-07.2016.4.01.3800 
(ACP DOS 155 BILHÕES AJUIZADA PELO MPF). 

Atualmente, no âmbito do Poder Judiciário, dezenas de ações coletivas orbitam ao 
redor de duas Ações Civis Públicas. A primeira, ajuizada pelos Entes Federativos atingidos 
pelo desastre ambiental, sob o número 69758-61.2015.4.01.3400, busca a responsabilização 
das empresas pelos danos decorrentes do desastre ambiental. Em seu bojo foi firmado o 
Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), acordo que foi recebido por severas 
críticas dos movimentos sociais, atingidos e instituições como Ministérios Públicos e 
Defensorias Públicas. Há de se ressaltar que, embora esteja sendo executado, sua 
homologação foi anulada cautelarmente pelo STJ, em posicionamento posteriormente 
acompanhado pelo TRF da 1ª Região.   

A formalização do TTAC encontrou a sua maior resistência no ajuizamento de 
Ação Civil Pública pelo MPF (processo 0023863-07.2016.4.01.3800), na qual se discute a 
responsabilização civil das empresas rés e dos poderes públicos de modo que sejam obrigados 
a reparar integralmente os danos sociais, culturais econômicos e ambientais causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão. Recentemente, em novembro de 2017, o Primeiro 
Aditivo ao Termo de Ajustamento Preliminar foi assinado entre MPF, MPMG e empresas. 
Dentre diversos pontos estão a contratação de entidades e empresas para a elaboração de 
estudos técnicos independentes e a constituição de assessorias técnicas regionais por todo o 
território atingido.  

O objeto da presente Ação Civil Pública não se confunde com aquelas já ajuizadas 
até o momento, pois diz respeito às novas violações autônomas de direitos humanos 
decorrentes da insuficiência/inexistência de medidas capazes de assegurar o atendimento das 
comunidades litorâneas do norte do Estado do Espírito Santo em isonomia com as demais 
regiões do Vale do Rio Doce; contexto que afeta sobretudo regiões de São Mateus. Isso, em 
um cenário onde já há o reconhecimento formal e incontroverso por parte das empresas do 
impacto e a existência de compromissos legais que demandam a adoção de medidas 
emergenciais.  

Portanto, a presente ação civil pública não pretende avançar sobre o 
gerenciamento do dano ambiental decorrente diretamente do desastre (tema das ações acima 
referidas). Seus contornos são estritamente humanos e econômicos relacionados a posterior e 
pontual inação das rés diante das comunidades carentes do litoral norte do Estado do Espírito 
Santo, que há mais de 01 (um) ano lutam pelo seu reconhecimento material. Busca-se a tutela 
jurisdicional para que haja, imediatamente, a adoção de todas as medidas emergenciais 
previstas nos compromissos firmados pelas empresas.  

Em suma, seu objetivo único é cessar e corrigir os danos derivados não do 
rompimento de Fundão, mas das escolhas posteriores das rés perante esse desastre, ao 
contrariarem todas as evidências, pareceres e deliberações para deixar, de maneira 
injustificada, de atender as comunidades litorâneas e tradicionais de São Mateus. 
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B. NATUREZA DO TTAC E DEMAIS COMPROMISSOS EXTRAJUDICIAIS 
FIRMADOS PELAS EMPRESAS COMO CONSENSO PARCIAL DE AÇÕES MÍNIMAS 
PARA A REPARAÇÃO, COMPENSAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS DANOS 
DECORRENTES DO DESASTRE AMBIENTAL. 

Dos vários acordos firmados pelas empresas rés, para fins da presente demanda, 
devem ser ressaltados os seguintes compromissos, 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) e o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), 
assinado em março de 2016 entre os poderes públicos e as empresas (Anexo 01). 

Os dois compromissos de ajustamento de conduta acima referidos, resultado do 
interesse 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 contra as empresas 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, indenização, dentre outros.  

Previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347 de 1985 e no Código de Defesa do 
Consumidor, parcela da doutrina compreende o compromisso de ajustamento de conduta 
como espécie de transação (art. 840 a 850 do Código Civil), como se pode exemplificar a 
partir dos ensinamentos de Édis Milaré quando leciona que se trata de um “mecanismo de 
solução de conflitos, com natureza jurídica de transação, já que preordenado à adoção de 
medidas acauteladoras do direito ameaçado ou violado, destinadas a prevenir litígio ou a 
pôr-lhe fim, dotando os legitimados ativos de título executivo extrajudicial ou judicial, 
respectivamente, tornando liquida e certa a obrigação reparatória.” Ana Luíza Nery, por sua 
vez, entende tratar-se de um negócio jurídico bilateral, “equiparado à transação, mas forma 
sui generis deste instituto jurídico de direito privado”, na medida em que se evidencia a 
vontade do tomador do compromisso na celebração do negócio, e, também, na estipulação de 
obrigações bem como das condições do seu cumprimento.  

Embora haja discordância na doutrina sobre a sua natureza jurídica, certo é que 
estamos diante de acordos nos quais estão presentes as empresas rés, entes federativos e 
Ministérios Públicos. A partir destes acordos, questões gerais relacionadas ao desastre 
ambiental, como, por exemplo, a adoção de medidas emergenciais aos atingidos, foram 
especificadas, de modo a dar objetividade e concretude às ações que deveriam ser levadas 
adiante em todos os territórios atingidos.  

Portanto, ainda que existam sérias questões afetas à legitimidade política e social 
do TTAC, na medida em que possui o escopo de resguardar a coletividade atingida (interesse 
público), deve o referido negócio jurídico ser visto como o reconhecimento de um mínimo 
incontroverso de ações e recursos que devem ser dispendidos para a restituição ao status 
quo ante.  
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C. DEVER DE MITIGAÇÃO DO DANO E DE ADOÇÃO DE MEDIDAS 
EMERGENCIAIS FRENTE O DESASTRE: NECESSIDADE DE CORREÇÃO 
ISONÔMICA DAS AÇÕES ADOTADAS. 

Em que pese a existência de diversos acordos formalizados pelas empresas com os 
Ministérios Públicos e Entes Federativos, é possível dizer que a principal (senão a única) 
medida verdadeiramente concreta vista nos territórios capixabas atingidos pelo desastre 
ambiental de Mariana toca os auxílios emergenciais, frutos do PATCSP e TTAC (Anexo 01).  

O PATCSP, assinado em dezembro de 2015, continha a seguinte disposição:  

Cláusula Segunda. 2.1. A) Auxílio Subsistência, no valor de um salário mínimo, 
aos trabalhadores que exerciam atividade laborativa vinculada ao Rio Doce, 
seus afluentes e respectivas margens, bem como em lagos, lagoas e águas 
marinhas atingidas, ou potencialmente atingidas, pelo dano socioambiental 
objeto desde aditivo, que, por conta desse evento, estão impedidas de 
exercerem, em sua plenitude, suas atividades laborativas, com correção na 
mesma data e nos mesmos índices do salário mínimo, com aumento de 20% do 
valor previsto nessa alínea, por cada cônjuge, companheiro(a), ou convivente e 
cada filhos(as), independemente de sua condição como segurado no INSS, e, ainda, 
que perceba benefício da seguridade social. A compromissária responsabilizar-se-á 
pelo eventual recolhimento de contribuição previdenciária e imposto de renda 
decorrentes dos pagamentos efetuados nessa alínea, se for o caso, embora se entenda 
que em se tratando auxílio subsistência não incidem tais tributos. B) Entrega de 
uma cesta básica mensal, via crédito em cartão de débito pessoal em valor 
correspondente ao divulgado mensalmente pelo Dieese nos Estados de Minas 
Gerais e do Espírito Santo (de acordo com a localidade da pessoa beneficiada), 
por pessoa beneficiada com renda mensal prevista na primeira parte da alínea 
a. 

Por sua vez, o TTAC, assinado em março de 2016, reafirmou a importância do 
auxílio financeiro, disciplinando da seguinte forma:  

SUBSEÇÃO VI.6: Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos 
IMPACTADOS CLÁUSULA 137: Caberá à FUNDAÇÃO desenvolver um 
programa de auxílio financeiro emergencial à população IMPACTADA que 
tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção 
comprovada, nos termos da CLÁUSULA 21, de suas atividades produtivas ou 
econômicas em decorrência do EVENTO, até o restabelecimento das condições 
para retomada das atividades produtivas ou econômicas. PARÁGRAFO 
ÚNICO: A previsão contida no caput não compromete a continuidade da execução 
dos acordos e compromissos celebrados anteriormente à assinatura do presente 
instrumento. CLÁUSULA 138: Para que seja concedido um auxílio financeiro 
mensal, será necessário cadastramento e verificação da dependência financeira da 
atividade produtiva ou econômica. PARÁGRAFO ÚNICO: O auxílio financeiro 
mensal será de 1 (um) salário mínimo, acrescido de 20% (vinte por cento) por 
dependente, conforme os dependentes previstos no art. 16 da Lei 8.213/1991, e 
de mais uma cesta básica, conforme valor estipulado pelo DIEESE, sem 
prejuízo da indenização no âmbito do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO 
COORDENADA, respeitadas as disposições contidas no TAC firmado com o 
Ministério Público Federal, do Trabalho e do Estado do Espírito Santo. 

Atente-se para a remissão expressa no TTAC ao PATCSP ao tratar do auxílio 
financeiro, o que nos ajuda a compreender que a referida verba de caráter alimentar foi uma 
das primeiras obrigações reconhecidas pelas empresas pela sua imprescindível função de 
minorar a situação de vulnerabilidade de milhares de famílias atingidas pelo desastre 
ambiental, bem como pela necessária urgência na sua implementação nos territórios.  
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Concomitantemente, medidas de cunho assistencial ou de saúde têm sido solicitadas pelas 
comunidades.  

Todavia, conforme ressaltado no relato dos fatos, apenas depois da reunião da 
CTOS em 06/12/2017 (ou seja, na véspera do ajuizamento desta demanda), a Fundação 
Renova expressamente assumiu o compromisso de iniciar os atendimentos na região – 
inclusive com a notícia, recebida INFORMALMENTE em 12/12/2017, de que seriam 
distribuídos 143 cartões de auxílio emergencial para as comunidades substituídas. Ocorre que 
tais medidas não extirpam o histórico de abandono nessas comunidades, nem a necessidade de 
adoção de soluções para o dano moral e para a calamidade pública exsurgida autonomamente 
nesse período. 

Mais uma vez, é importante enfatizar que os compromissos acima assumidos 
devem ser vistos como um conjunto mínimo de medidas incontroversas que devem ser 
adimplidas pelas empresas.  

 

6. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 
COLETIVOS PELA DEMORA NO ATENDIMENTO: AUTONOMIA EM RELAÇÃO 
AOS DANOS DIRETAMENTE DERIVADOS DO DESASTRE 

A existência do desalentador cenário de mais de 01 (um) ano de omissão, sem a 
adoção de quaisquer medidas sociais para a diminuição das vulnerabilidades enfrentadas pelas 
comunidades de São Mateus, cria um novo cenário e uma nova situação jurídica.  

Embora instada a rever a sua atuação, as rés optaram pela postergação da adoção 
de medidas emergenciais essenciais à sobrevivência das famílias atingidas, aproveitando-se da 
burocracia e das instâncias criadas a partir do TTAC para se esquivar do seu dever de 
reparação integral. 

Esses danos novos causados, não pelo rompimento da Barragem de Fundão, mas 
pelas escolhas (no mínimo, equivocadas) das rés no contexto pós-desastre não podem ser 
deixados incólumes. 

É cabível, para tanto, a condenação pelo dano moral coletivo, nos termos do art. 
6º, VI do Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública, que estabelece em 
seu art. 1º, II e IV: “Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as 
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: ao consumidor (...) ou 
a qualquer outro interesse difuso e coletivo”.  

Assim, a omissão das rés, por si só, implica dano direto ao patrimônio jurídico 
dessas pessoas lesadas e, assim também, da coletividade de pessoas que, somente em virtude 
da recalcitrância das rés em seguir seu dever jurídico de boa-fé, não obtiveram acesso a 
nenhuma ação concreta. 

Desconsideraram elas que, o ser humano atingido pelo desastre em questão não 
pode ser reduzido a um número em uma tabela ou em um cronograma. Nunca! Ele é 
merecedor de especial consideração e tutela por parte do sistema de justiça e do ordenamento 
jurídico. Não se pode tolerar que, sem nenhum fundamento jurídico viável, comunidades 
inteiras passem necessidades básicas por omissão dos causadores do maior desastre ambiental 
da história do Brasil. 
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Caracterizada a omissão em prestar auxílio essencial às comunidades de São 
Mateus e o abuso do poder econômico e posição de prevalência das empresas rés nas ações de 
reparação do dano, deve incidir a figura do dano moral coletivo. Nesse sentido:  

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXPLORA-
ÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGOS. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANO 
MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IM-
POSSIBILIDADE. - Ação ajuizada em 19/06/2008. Recurso especial interposto em 
13/03/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. - A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que a exploração e funcionamento 
das máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares é de natureza 
ilícita, revelando prática contravencional descrita no art. 50 da Lei de Contravenções 
Penais. (RMS 21.422/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
16.12.2008, DJe 18.2.2009). Precedentes. - O dano moral coletivo é a lesão na esfera 
moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 
coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a 
envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da 
coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera 
extrapatrimonial de uma pessoa. Precedentes. Não é qualquer atentado aos interesses 
dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato 
transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. 
Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 
intranquilidade soci-al e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. 
[...] - Re-curso especial parcialmente provido. RELATORA: MINISTRA NANCY 
AN-DRIGHI. RECURSO ESPECIAL Nº 1.438.815 - RN (2014/0042812-0). Julga-
mento realizado no dia 22 de novembro de 2016. 

A conduta das rés em protelar a adoção de medidas emergenciais aos atingidos de 
São Mateus ultrapassou há muito a margem do tolerável. Integra um programa de negação 
reiterada do desastre nessas comunidades, primeiramente na seara formal (perante órgãos 
oficiais) e, depois, quando houve o expresso reconhecimento (com a Deliberação 58 do CIF), 
na seara material, com a falta de apoio essencial a pessoas que, em razão do desastre, já se 
encontravam na miséria. 

De mais a mais, os fatos possuem um simbolismo muito forte e devem ser 
repudiados pelo Poder Judiciário, sob pena de, a cada passo dado sem a devida fiscalização 
das instituições públicas, criarem-se perigosos precedentes para desastres ambientais dessa 
envergadura.  

Ainda que não se entendesse existente no presente caso os danos morais coletivos, 
é impossível se afastar a condenação pelos danos sociais – cuja existência, em sede coletiva, 
foi reconhecida expressamente pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos 
repetitivos, quando do julgamento da Reclamação n. 12.062/GO, senão vejamos: 

RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO STJ N. 12/2009. QUALIDADE DE 
REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA, POR ANALOGIA. RITO DO ART. 
543-C DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO. DANOS SOCIAIS. 
AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONDENAÇÃO EX OFFICIO. JULGAMENTO EX-
TRA PETITA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. 
LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA (CPC ARTS. 128 E 
460). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. PROCEDÊNCIA DA RE-
CLAMAÇÃO. 1. Na presente reclamação a decisão impugnada condena, de ofício, 
em ação individual, a parte reclamante ao pagamento de danos sociais em favor de 
terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, extrapola os limites objetivos e subjetivos 
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da demanda, na medida em que confere provimento jurisdicional diverso daqueles 
delineados pela autora da ação na exordial, bem como atinge e beneficia terceiro 
alheio à relação jurídica processual levada a juízo, configurando hipótese de 
julgamento extra petita, com violação aos arts. 128 e 460 do CPC. 2. A eg. Segunda 
Seção, em questão de ordem, deliberou por atribuir à presente reclamação a 
qualidade de representativa de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, por 
analogia. 3. Para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, adota-se a seguinte tese: 
"É nula, por configurar julgamento extra petita, a decisão que condena a parte ré, de 
ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a título de danos sociais 
em favor de terceiro estranho à lide". 4. No caso concreto, reclamação julgada 
procedente. (Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 12/11/2014, DJe 20/11/2014) 

Esses danos sociais são classificados pela doutrina especializada como “lesões à 
sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – 
principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição na qualidade de vida. Os 
danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave, 
especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de 
indenização dissuasória, se atos em geral da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do 
índice de qualidade de vida da população.”  

É exatamente o caso dos autos; ao postergar a adoção de medidas emergenciais 
nos territórios atingidos de São Mateus, as rés decidiram adotar conduta antissocial, contrária 
ao Estado Democrático de Direito, forçando os potenciais candidatos à reparação do dano a 
esperarem indefinidamente por uma solução extrajudicial. Ou seja, as rés laboraram por 
meses como se seu dever de reparar integralmente todo o ambiente degradado pudesse ser 
reduzido a um ato de boa vontade (de voluntarismo). 

Não menos importante é lembrar que o Brasil é um país com intensa atividade 
mineradora. Desta forma, todo e qualquer precedente judicial será usado em contextos 
futuros. Há, aproximadamente, hoje, dois mil municípios brasileiros que possuem atividades 
econômicas, legais, oriundas da mineração e que recebem a Compensação Financeira pela 
Exploração dos Recursos Minerais (CFEM), popularmente conhecida como os “royalties da 
mineração”. Além destes, há centenas de municípios atravessados pelos modais de 
escoamento dos minérios, particularmente ferrovias e minerodutos. Há ainda os municípios 
impactados pela instalação dos portos para servir à exportação dos minerais. Dessa maneira, 
podemos perceber que tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista territorial 
o Brasil é um país minerador. E minerado.  

Por fim, impõe-se, ao lado desses danos de natureza coletiva stricto sensu, a 
condenação da empresa ao pagamento dos danos individuais efetivamente oriundos da 
conduta combatida no presente processo, os quais deverão ser pagos administrativamente 
segundo um valor mínimo fixado pelo Juízo ou, a depender das peculiaridades do caso 
concreto, apurados mediante liquidação específica, a ser intentada pelo indivíduo lesado. No 
mais, caso não se apresentem em número suficiente, a execução deverá ser feita pelo 
legitimado coletivo (em fluid recovery), salvaguardado em sentença valor mínimo acorde com 
a jurisprudência pátria. 

Impende, pois, condenar as requeridas a repararem o dano moral coletivo ou o 
dano social advindo de seu comportamento lesivo, indenizando a coletividade em valor a ser 
arbitrado por esse Juízo. Uma vez que as rés (maiores mineradoras do mundo) entenderam 
razoável arcar com uma multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por 
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programa socioeconômico descumprido (Cláusula 247, parágrafo único10), esse valor pode 
servir como referência para cômputo daquilo que as ofensoras e a sociedade entendem 
suficiente à reparação de danos oriundos da mera demora. Por outro lado, tem-se que a 
presente ACP busca ações especificas para as 09 (nove) comunidades de São Mateus listadas 
na Deliberação 58 do CIF e negligenciadas pelas rés, quais sejam: (i) Urussuquara; (ii) Campo 
Grande; (iii) Barra Nova Sul; (iv) Barra Nova Norte; (v) Nativo; (vi) Fazenda Ponta; (vii) São 
Miguel; (viii) Gameleira; e (ix) Ferrugem.  

Assim sendo, sugere-se a condenação em danos morais coletivos ou danos sociais 
no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). 

E não se diga que o valor é desproporcional: trata-se de 2 (dois) anos de completo 
descaso com centenas de famílias tornadas miseráveis por um desastre ambiental causado por 
uma joint venture de duas das maiores mineradoras do mundo, cujo patrimônio ultrapassa o 
de diversos países11. 

O valor da condenação em danos morais coletivos deverá ser depositado em conta 
judicial vinculada à presente ação e necessariamente destinado à melhoria da qualidade 
socioeconômica e socioambiental do grupo substituído, com destinação a programas de 
reinserção na atividade econômica dos habitantes das comunidades atingidas de São Mateus, 
mediante ações a serem desempenhadas por instituições públicas. 

Ademais, considerando que a conduta configura in re ipsa um dano moral 
individual, visto que coloca o indivíduo em uma situação em que ou aceita calar-se diante do 
abuso de direito ou corre o risco de passar extremas necessidades, é importante, fixar desde já 
um valor mínimo para a condenação.  

No entendimento das Defensorias Públicas, o arbitramento do valor dos danos 
morais deve levar em consideração a inexistência de qualquer medida de remediação ao longo 
de mais de 01 (um) ano e na persistência em não reconhecer as comunidades de São Mateus 
como atingidas pelo desastre ambiental e sujeitas de direitos.    

A título de sugestão, à luz da jurisprudência pátria para situações similares, as 
Defensorias signatárias requerem seja essa condenação fixada em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) por indivíduo lesado, a ser pago pelas rés independentemente de execução (mediante 
depósito bancário à disposição do interessado), sem prejuízo da possibilidade de arbitramento 
de valor superior diante das peculiaridades do caso concreto. 

                                                            
10 CLÁUSULA 247: Em caso de descumprimento por culpa exclusiva da FUNDAÇÃO, da SAMARCO ou de 
qualquer das- ACIONISTAS de suas respectivas obrigações assumidas em quaisquer das cláusulas  constantes 
deste Acordo, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, o COMITÊ INTERFEDERATIVO 
comunicará formalmente à parte inadimplente o descumprimento, com cópia para as demais empresas, para que 
estas tenham ciência e a inadimplente adote as medidas necessárias para cumprimento das obrigações ou 
justifique o seu não cumprimento, estabelecendo prazo compatível para devida adequação. 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Na hipótese de descumprimento dos prazos estabelecidos para a execução dos 
PROJETOS previstos em cada um dos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS pela 
FUNDAÇÃO, a SAMARCO ficará obrigada ao pagamento de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
por item descumprido, cumulado com multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por item 
descumprido. 
11 Segundo informações do site www.mining.com, a ré BHP Billiton era, em 04/04/2017, a maior empresa de 
mineração do mundo, com valor de mercado em 90.6 bilhões de dólares, ao passo que a Vale era a quinta maior, 
com valor de mercado de 48.31 bilhões de dólares. Disponível em http://www.mining.com/top-50-biggest-
mining-companies/ 
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7. NECESSIDADE DE DESAGRAVO PÚBLICO DA OFENSA CAUSADA 
ÀS COMUNIDADES: MEDIDAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Durante meses as comunidades de São Mateus tiveram a sua condição de 
atingidos negada pelas rés. Inicialmente, conforme narrado, tratava-se de uma posição 
negligente, omissa; contudo, após o reconhecimento formal a partir da Deliberação CIF 58, de 
31 de março de 2017, a negação do direito se tornou obstinada, com a utilização de estratégias 
que protelassem ações efetivas nessas comunidades e que desestimulassem a luta dos 
atingidos. 

Nesse contexto, além da necessidade de se impor às empresas o dever de adotar 
ações emergenciais nessas comunidades, bem como de indenizar a ofensa moral causada, é 
necessário ainda que se adotem medidas que resguardem a memória desses povoados e 
restaurem seu histórico de busca por direitos; que se peçam desculpas pela recalcitrante 
negativa de responsabilidades frente ao maior desastre ambiental do Brasil. Somente, assim, 
existirá a verdadeira reparação integral do dano causado. 

Nessa linha, devem ser impostas medidas publicitárias, com eficiência, 
periodicidade e meios semelhantes aos ordinariamente adotados para dar vazão à propaganda 
institucional ambiental das empresas, no sentido de assumir perante a toda a sociedade que as 
rés foram omissas diante do dano identificado nas comunidades litorâneas de São Mateus. A 
publicidade criada deverá ser, primeiramente, aprovada pelas comunidades em audiência 
pública específica para as atitudes de retratação e, após isso, autorizada pelo Juízo. 

Além disso, impõe-se a edificação de um centro perene que conscientize toda a 
população acerca da inércia das rés nesse momento da história: um memorial, monumento ou 
marco aos pescadores e às pescadoras tradicionais de São Mateus – em local e padrões a seres 
escolhidos democraticamente pelas comunidades atingidas, e  aprovados pelo Juízo, dentro 
dos critérios de razoabilidade – no qual as empresas evidenciem seu gravíssimo erro histórico 
(em negar a condição de atingidas a esses povos tradicionais) e se comprometam a não mais 
cometê-lo.  

 

8. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DAS 
DEFENSORIAS 

Diante da busca de autonomização das Defensorias Públicas e sua busca por 
efetividade, outra questão de necessária discussão consiste no reconhecimento da necessidade 
de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública da União, 
independentemente de contra quem atue, inclusive perante quaisquer entes públicos. 
Decorrente da prescrição contida no art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/94, incluído pela 
Lei Complementar nº 132/09: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] XXI – 
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, 
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos 
geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da 
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; 

Importante ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente 
julgado, superou a incidência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça a partir da 
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implementação da Emenda Constitucional nº 80 de 2014 e condenou a União ao pagamento 
de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública da União: 

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor 
civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. 
Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas 
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 
4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da 
decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. 
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso 
extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. 
Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. 
Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes 
de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos 
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente 
improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual 
de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017) 

Destarte, tem-se claro o cabimento, no caso concreto, das referidas verbas 
sucumbenciais, que deverão ser pagas às Defensorias Públicas signatárias. 

 

III. MEDIDAS CAUTELARES E DE URGÊNCIA 

1. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO AUXÍLIO 
FINANCEIRO EMERGENCIAL 

O sistema de Tutela de Urgência do Novo CPC demanda que o requerente 
apresente ao juízo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o seu art. 300. 

A probabilidade do direito, fumus boni juris, está devidamente comprovada a 
partir do mosaico normativo que fundamenta juridicamente a presente Ação Civil Pública. 
Conforme demonstrado, os direitos dos atingidos das comunidades de São Mateus de terem 
assistência das empresas ampara-se não só na lei e na Constituição, mas em assunção de 
obrigações formalizadas a partir de compromissos de ajustamento de conduta.  

O perigo de dano, periculum in mora, consiste na premente necessidade de se dar 
um basta à deliberada postergação e irresignação das rés em reconhecer que o norte do Estado 
do Espírito Santo foi atingido pelo desastre ambiental, especialmente nas comunidades acima 
listadas.  

As Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e a Defensoria Pública da 
União, pelo período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, insistiu cotidianamente na resolução 
extrajudicial do conflito, acionando os Poderes Públicos a partir da sistemática criada para a 
gestão das consequências do desastre ambiental. Ainda que tenha havido ressonância dos 
clamores das comunidades no Comitê Interfederativo a partir de duas Deliberações, os 
referidos comandos não foram suficientes para retirar da inércia as empresas e a pessoa 
interposta criada para executar suas obrigações.  

O requerimento de tutela de urgência, portanto, está documentado com todo o 
percurso trilhado pelas Defensorias Públicas, abrangendo manifestações diversas de todos os 
atores sociais, prova inconteste da ausência de ações para diminuição das vulnerabilidades das 
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comunidades de São Mateus e laudos técnicos e estudos qualitativos demonstrando os 
impactos na localidade. 

Diante do exposto, requer sejam as empresas compelidas a implementar 
imediatamente o programa de auxílio financeiro emergencial aos atingidos das 
comunidades atingidas de São Mateus, bem como todo e qualquer programa que se revele 
necessário para dirimir as consequências sociais e ambientais do desastre ambiental, 
notadamente os programas de proteção social e saúde. O cumprimento da liminar deverá 
ser feito pela apresentação da relação de todos os pedidos de auxílio analisados, 
acompanhados da devida justificativa para deferimento ou indeferimento do benefício. 

 

2. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS CADASTRAMENTOS 
REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE SÃO MATEUS. INFORMAÇÕES 
IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

Conforme relatado, a atividade de cadastramento dos atingidos foi a única medida 
formal iniciada nas comunidades até o momento. A partir dela, o quantitativo de potenciais 
atingidos pelo desastre na região subiu de 13 (treze), conforme relatado, para mais de 600 
(seiscentos) requerimentos de cadastro por moradores que se identificam como atingidos. 
Desses, a Fundação Renova salienta que 423 famílias foram efetivamente cadastradas.  

No entanto, as partes autoras não lograram, até o momento, acesso aos 
documentos que integram esses cadastros, em especial àqueles ligados aos pareceres da 
Fundação Renova (e de terceirizadas) sobre a situação atual dessas famílias. Só a partir do 
acesso aos levantamentos realizados, bem como aos juízos de valores realizados pelas 
empresas/Fundação Renova, é possível aferir a legalidade dos critérios que serão usados para 
deferir ou indeferir auxílios financeiros emergenciais, bem como demais programas 
socioeconômicos.  

O acesso à informação aos atingidos e às instituições públicas é garantido pela 
Constituição Federal em seu art. 5º, XXXIII, pela Lei n° 12.527 de 2011 (Lei do Acesso à 
Informação), Art. 6º, III da Lei n° 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Art. 6º, 
X, da Lei n° 12.305 de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), normas que compõem o 
mosaico normativo básico do direito à informação ao atingido.   

Ademais, os artigos 396 e 401 do Código de Processo Civil preveem 
expressamente a possibilidade de que o magistrado determine a exibição em Juízo de 
documento essencial em posse de terceiro (no caso a Fundação Renova). 

Por oportuno, deve ser salientado que o TTAC reconhece em diversas passagens o 
direito à informação a todos os atingidos. Vejamos algumas passagens: 

[...] 

CONSIDERANDO a necessidade de dar acesso à informação ampla, transparente e 
pública, em linguagem acessível, adequada e compreensiva a todos os interessados, 
como condição necessária à participação social esclarecida; 

[...] 

CLÁUSULA 07: A elaboração e a execução dos PROGRAMAS previstos no 
presente Acordo deverão considerar os seguintes princípios: (...) c) transparência e 
engajamento das comunidades nas discussões; (...) k) reconhecimento do caráter 
público da difusão das informações; (...) q) promover a transparência e o acesso às 
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informações pela sociedade; e r) respeito ao direito de privacidade dos 
IMPACTADOS. 

[...] 

CLÁUSULA 09: As partes reconhecem que devem ser assegurados aos 
IMPACTADOS no âmbito dos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: (...) III. 
Informação; 

[...] 

CLÁUSULA 12: O acesso à Informação implica que todos os PROGRAMAS 
decorrentes deste Acordo devem ser de acesso público e divulgados em linguagem 
acessível aos IMPACTADOS, devendo ser apresentados de uma forma transparente, 
clara e, sempre que possível, objetiva. 

[...] 

CLÁUSULA 29: Deverá ser permitido o acesso ao banco de dados referido neste 
PROGRAMA aos representantes do COMITÊ INTERFEDERATIVO e dos órgãos 
públicos competentes quando requerido. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os IMPACTADOS poderão ter acesso ao seu próprio 
cadastro quando requerido à FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer pedido de relatório dos dados constantes no 
banco de dados que sejam solicitados pelo PODER PÚBLICO deverá ser atendido 
no prazo de até vinte dias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Qualquer pedido de relatório dos dados constantes no 
banco de dados que sejam solicitados por representantes IMPACTADOS deverá ser 
atendido no prazo de até vinte dias. 

Portanto, o fornecimento de informações referentes à parte autora a este juízo 
revela-se como simples manifestação do direito ao acesso à informação dos documentos que 
foram elaborados com os seus dados, inclusive eventuais juízos de valor feitos em seu favor 
ou desfavor.  

Diante do exposto, requer seja a Fundação Renova intimada para apresentar as 
informações referentes à parte autora relacionadas aos seguintes programas: 

a) Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (subseção I.1.): Parecer 
de Cadastro Integrado (portfólio), Decisão fundamentada referente ao 
reconhecimento ou não de sua condição como atingido (elegibilidade), 
Levantamento realizado em visita técnica, Registro fotográfico de danos, 
geolocalização do terreno impactado, laudos técnicos e pareceres referentes aos 
danos patrimoniais indenizáveis; 
b) Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos impactados (subseção VI.6.): 
decisão fundamentada a respeito da concessão ou não de auxílio emergencial à parte 
autora.  
c) Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (subseção I.2.): 
informações sobre a política indenizatória que será adotada para as comunidades, 
com descrição da metodologia e parâmetros.  

 

3. PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

Diante do exposto, requerem as partes autoras: 

a) Liminarmente, com fulcro no art. 300 do NCPC e art. 12 da Lei n° 7.347 de 
1985, seja determinado nas comunidades representadas: 

JFES
Fls 27

Protocolada por João Marcos Mattos Mariano em 14/12/2017 18:41. (Processo: 0038031-30.2017.4.02.5003 - Petição: 0038031-30.2017.4.02.5003) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a ADALTON AUGUSTO REQUERI.
Documento No: 17879001-1-0-1-31-141502 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



           

28 de 31 

 

i. o início imediato do programa de auxílio financeiro emergencial, nos 
moldes dos compromissos firmados pelas empresas a partir do TCSAP e 
TTAC;  

ii. o início dos demais programas socioeconômicos que prevejam a 
diminuição das vulnerabilidades experimentadas pelas comunidades, tais 
como: saúde e proteção social; 

iii.  a quantia mínima requerida a título de danos morais coletivos ou danos 
sociais, qual seja, R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), seja sequestrada 
e aprovisionada em conta judicial até o final do processo; 

b) A intimação da Fundação Renova para que traga aos autos as informações 
acerca dos cadastramentos realizados nas localidades, contemplando os seguintes pontos:   

i. Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (subseção 
I.1.): Parecer de Cadastro Integrado (portfólio), Decisão fundamentada 
referente ao reconhecimento ou não de sua condição como atingido 
(elegibilidade), Levantamento realizado em visita técnica, Registro 
fotográfico de danos, geolocalização do terreno impactado, laudos técnicos 
e pareceres referentes aos danos patrimoniais indenizáveis;  

ii. Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos impactados (subseção 
VI.6.): decisão fundamentada a respeito da concessão, ou não, de auxílio 
emergencial aos residentes das localidades de: (i) Urussuquara; (ii) Campo 
Grande; (iii) Barra Nova Sul; (iv) Barra Nova Norte; (v) Nativo; (vi) 
Fazenda Ponta; (vii) São Miguel; (viii) Gameleira; e (ix) Ferrugem. 

iii. Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (subseção 
I.2.): informações sobre a política indenizatória que será adotada para as 
comunidades substituídas na presente ACP, com descrição da metodologia e 
parâmetros a serem adotados. 

c) A cominação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cento e setenta e cinco 
mil reais) em caso de descumprimento de quaisquer das tutelas de urgência concedidas12; 

d) A citação das requeridas, por meio eletrônico, nos moldes do art. 246, §1º, do 
NCPC ou por correio, no seu endereço acima mencionado, para oferecer contestação, sob 
pena de confissão e revelia, nos termos do artigo 344, do supracitado diploma legal, bem 
como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação; 

                                                            
12 Haja vista ser esse um valor que as empresa, em instrumento escrito, entenderam como razoável à luz da 
responsabilidade social em questão, nos termos da Cláusula 247, parágrafo único (vide nota anterior). 
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e) a intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei 
7.347/1985, na pessoa de membro integrante da Força Tarefa do Rio Doce13 (nos termos da 
Portaria PGR/MPF n. 953/2015), com atuação no Espírito Santo; 

f) a intimação do Comitê Interfederativo (CIF) para que encaminhe a este juízo os 
esclarecimentos que entender necessários sobre o caso; 

g) a intimação da União Federal, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei 7.347/1985 
para, caso queira, ingressar no polo ativo da presente demanda;  

h) A procedência dos pedidos para, no mérito:  

i. Ratificar e/ou conceder em sentença as tutelas de urgência, confirmando 
a execução dos programas socioeconômicos nas localidades atingidas de 
São Mateus, em especial: programa de auxílio financeiro emergencial, 
programa de indenização mediada, programa de proteção social, programa 
de saúde, dentre todos aqueles necessários para a plena satisfação e 
reparação dos danos sociais e ambientais experimentados;  

ii. Determinar o pagamento integral do auxílio financeiro emergencial à 
data do rompimento da barragem de Mariana/MG, retroativo à data da 
chegada do desastre a todos os moradores da comunidades substituídas 
atingidos pelo desastre, nos termos do TTAC e das Deliberações CIF;  

iii. Compelir as empresas rés a retrataram-se publicamente pela atuação 
negligente no reconhecimento formal e material das comunidades atingidas 
no litoral norte do Estado do Espírito Santo; 

iv. Condenar as requeridas ao pagamento de valor não inferior R$ 
9.000.000,00 (nove milhões de reais) a título de dano moral coletivo ou 
dano social (o que Vossa Excelência entender mais adequado consoante a 
argumentação supra); 

v. Condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
por pessoa, a título de danos morais individuais efetivamente oriundos da 
conduta combatida no presente processo, a serem pagos pelas rés 
independentemente de execução (mediante depósito bancário à disposição 
do interessado), sem prejuízo da possibilidade de que o(a) interessado(a) 
busque, em ação individual própria, valor superior; 

                                                            
13 Conforme informações do site do Ministério Público Federal, integram o grupo os seguintes Procuradores da 
República com lotação no Espírito Santo: Fábio Brito Sanches (PRM/Colatina) e Paulo Henrique Camargos 
Trazzi (PRM/Linhares), disponível em http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-mariana/equipe-responsavel. 
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vi. Condenar as requeridas a adotarem, nos termos da fundamentação e de 
consulta às comunidades substituídas, todas as ações para retratação da 
obstinada negativa da condição de atingidas das comunidades em questão, 
inclusive por meio de pedido público e reiterado de desculpas e pela 
construção de um memorial, marco ou monumento público;  

vii. Destinar os valores definidos por Vossa Excelência, a título de dano 
moral coletivo ou dano social, à melhoria da qualidade socioeconômica e 
socioambiental do grupo substituído; 

viii. A condenação dos réus, ao pagamento de honorários advocatícios 
verbas sucumbenciais, divididas em duas partes iguais, a serem recolhidas 
cada uma, respectivamente, em favor do “FADEPES – Fundo de 
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo”, no 
BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo, Agência 104, Conta 
número 6.652.663, CNPJ n° 00671513/0001-24, Código Identificador n° 
21-67 para depósitos;  e da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ 
00.375.114/0001-16), na Caixa Econômica Federal (Conta Governo 
10.0000-5, Agência 002, Operação 006). 

Protestam por todos os instrumentos probatórios admitidos em lei.  

Dispensa-se o pagamento de custas processuais, emolumentos, honorários e 
quaisquer outras despesas, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/85. 

Atribui-se à presente causa o valor de R$ 43.879.200,00 (quarenta e três milhões 
e oitocentos e setenta e nove mil e duzentos reais). 

A valor da causa acima leva em consideração, nos termos do art. 292 do CPC, o 
montante pleiteado a título de danos morais ou sociais coletivos (R$ 9.000.000,00) e o valor 
que deverá ser destinado às cerca de 600 famílias atingidas na região, sendo: (a) R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais), referentes ao pedido de condenação de R$ 10.000,00 a 
título de danos morais individuais; e (b) R$ 28.879.200,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e 
setenta e nove mil e duzentos), relativos ao montante de R$ 48.132,00 (quarenta e oito mil, 
cento e trinta e dois reais), referente a 24 parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas do menor 
valor possível para o auxílio emergencial para uma família sem dependentes14, nos termos do 
TTAC e das deliberações do CIF. 

 

                                                            
14 Valor mensal de R$ 1.337,00 (mil, trezentos e trinta e sete reais), sendo R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 
reais) correspondentes ao salário mínimo e R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a uma Cesta Básica padrão 
DIEESE. 
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