
 
 

CARTA DE VITÓRIA 

PREOCUPAÇÕES, DESAFIOS E ORIENTAÇÕES DO GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL DE RESPOSTA AO DESASTRE DO RIO DOCE – 

GIRED - RD 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, por seus respectivos membros que esta subscrevem, 

reunidos nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2019, no Auditório Araceli Cabrera Crespo, 

localizado no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, no Município 

de Vila Velha /ES, após momento de reflexão interinstitucional acerca dos últimos três 

anos de atuação no âmbito do desastre ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 

bem como a respeito de sua atuação perante o recente desastre ambiental de 

Brumadinho/MG, ocorrido com o rompimento da barragem da mina do Córrego do 

Feijão, resolvem endereçar a Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, José Renato Casagrande, a presente  

CARTA DE VITÓRIA, 

na qual são elencadas  diretrizes para a construção participativa do sistema de gestão das 

medidas de reparação do desastre ambiental, a partir do Termo de Ajustamento de 

Conduta da  Governança (TAC GOV) e do Termo Aditivo ao Termo de 

Ajustamento Preliminar (Termo Aditivo ao TAP). 

 

CONSIDERANDO que no dia 5 de novembro de 2018 completaram-se três anos do 

rompimento da barragem de Fundão, Mariana/MG, que causou o maior desastre 

socioambiental da história do Brasil e um dos maiores relacionados à mineração no 

mundo, acarretando severos prejuízos ao meio ambiente e às relações sociais de 



 
 

milhares de comunidades localizadas por toda a bacia do Rio Doce, estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo e na região costeira do litoral capixaba; 

CONSIDERANDO que os reflexos no Estado do Espírito Santo espalharam-se pelo 

seu litoral, desestabilizando a economia de inúmeras comunidades que viviam 

sobretudo do turismo, do artesanato, da pesca e da agricultura, dentre outras inúmeras 

atividades atingidas; 

CONSIDERANDO que o reconhecimento integral dos danos e atingidos no Estado do 

Espírito Santo tem demandado das instituições de Justiça esforço redobrado, haja vista a 

relutância da Fundação Renova e empresas de promover todas as ações necessárias para 

a reparação das comunidades e municípios atingidos;  

CONSIDERANDO que todo o processo de reparação e compensação tem que observar 

o princípio da centralidade do sofrimento das vítimas, devendo sempre priorizar a 

participação social com amplo acesso de informação; 

CONSIDERANDO que o aprimoramento do sistema de gestão do desastre sob a égide 

do TAC GOV e do Termo Aditivo ao TAP demandará de todos os signatários ações 

contundentes para o efetivo estabelecimento da participação social e a revisão dos 

programas socioeconômicos e socioambientais em andamento;  

CONSIDERANDO que a má execução dos programas socioeconômicos e 

socioambientais previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC -  

transfere ao Poder Público as despesas afetas aos reflexos do desastre socioambiental, 

seja do ponto de vista social, com o aumento exacerbado da busca pela rede de 

assistência social e saúde – fazendo-se necessário o ressarcimento das despesas do 

SUAS e do SUS –, seja do ponto de vista ambiental, aumentando as despesas 

relacionadas à recuperação da fauna e flora;  

CONSIDERANDO que o Poder Público tem importante papel de fiscalização, devendo 

redobrar sua atenção para que empresas e Fundação Renova não criem óbices ao 

funcionamento das instâncias autocompositivas, extrajudiciais e interinstitucionais 

necessárias à reparação do desastre, bem como à efetiva participação das vítimas e dos 

atingidos em todas elas; 



 
 

CONSIDERANDO que o rompimento das barragens da Mina do Córrego do Feijão, 

ocorrido em 25 de janeiro de 2019, que ceifou a vida de ao menos três centenas de 

pessoas, destruiu moradias e já atingiu toda a extensão do Rio Paraopeba, é triste 

elemento que põe em evidência a gravidade destes desastres, das suas consequências, do 

grau de risco das atividades minerárias, com a disposição e transporte de rejeitos em 

barragens, das condições econômicas e sociais dos responsáveis, notadamente das 

mineradoras, que figuram entre as maiores do mundo; 

 

O GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE RESPOSTA AO DESASTRE DO RIO 

DOCE – GIRED - RD reafirma o seu compromisso de trabalhar em conjunto com os 

Poderes Públicos para superar os desafios e promover a reparação integral de todos os 

danos acarretados pelo desastre ambiental. O presente documento elenca os principais 

vetores que devem direcionar os gestores públicos, a saber: 

 

1. Cabe ao Poder Público empreender todos os  esforços para a adoção de medidas 

preventivas que previnam e mitiguem os riscos de desastres. Isto é, deve-se 

adotar imediatamente as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre 

(art. 2
o
 da Lei 12.608/2012), com a intensificação da fiscalização e do controle 

dos empreendimentos, das respectivas técnicas, métodos e substâncias, eis que 

tais atividades comportam risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente (art. 225, §1
o
, inc. V, da CF),  

2. O Poder Público deve exigir das empresas responsáveis a adoção de todas as 

medidas que garantam a celeridade do processo de reparação, repelindo 

quaisquer subterfúgios que possam prolongar e agravar os danos causados, sem 

prejuízo da observância do inc. LXXVIII do art. 5
o
 da Constituição Federal; 

3. Cabe ao Poder Público velar pela atuação firme no sistema Comitê 

Interfederativo - CIF, providenciando o adequado apoio aos órgãos públicos, 

secretarias e demais entidades capixabas que atuam por meio de câmaras 

técnicas, no próprio CIF e nos demais espaços criados, sempre no exercício de 

suas atribuições; 



 
 

4. Cabe ao Poder Público valorizar a atuação coordenada das três esferas de 

governamentais (municípios, Estados e União), de modo que as competências de 

cada ente federativo sejam observadas; 

5. Deve o Poder Público promover o mais amplo diálogo com as comissões locais 

de atingidos e assessorias técnicas dos atingidos, de modo que todos os esforços 

estejam voltados a sua instalação integral e pleno funcionamento no Estado do 

Espírito Santo, por se tratar, nos termos do TAC GOV e do Termo Aditivo ao 

TAP, de um dos pilares do princípio da participação das vítimas e dos atingidos 

na solução do conflito;  

6. Deve o Poder Público pautar a sua atuação pelos princípios da precaução e da 

prevenção, de modo que a realização de estudos definitivos e o rigor das 

respostas científicas não posterguem a adoção de medidas que assegurem a 

redução dos riscos presentes e futuros para conservação do meio ambiente e para 

a saúde dos atingidos, sobretudo ao acesso à água potável, uma vez que o 

desconhecimento quanto aos riscos ou sua origem não deve ser argumento para 

deixar de adotar medidas de proteção das pessoas atingidas e do meio ambiente;   

7. Deve o Poder Público assegurar que atingidos e atingidas tenham acesso ao 

Sistema Único de Saúde, que deve abranger rotinas específicas de atendimento e 

o devido controle de dados e informações de possíveis doenças relacionadas ao 

desastre ambiental, sem prejuízo de eventual responsabilização por regresso aos 

causadores do dano, com vistas à efetivação da obrigação de integral 

recomposição dos cofres públicos, pelas empresas Samarco Mineração S/A, 

Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., das despesas em que incorrer o SUS; 

8. Deve o Poder Público direcionar seus esforços para a reorganização e 

restabelecimento da pesca no Estado do Espírito Santo, seja pela sua 

importância ao PIB estadual, seja pelo valor intrínseco que a atividade possui 

para a cultura capixaba, respeitada a segurança alimentar dos consumidores do 

pescado; 

9. Deve o Poder Público fiscalizar e demandar das empresas e da Fundação Renova 

a execução de todas as medidas necessárias para o restabelecimento econômico, 



 
 

social e cultural das comunidades capixabas atingidas, seja diretamente, como 

sucede com os municípios banhados pelo Rio Doce e litoral, seja indiretamente, 

como é o caso, por exemplo, do município de Anchieta, afetado pela queda de 

arrecadação e pelo desemprego, em razão da suspensão das atividades da 

Samarco Mineração S.A. 

10. Deve o Poder Público destinar um olhar diferenciado aos aspectos culturais que 

foram afetados pelo desastre ambiental, respeitando o modo de vida das 

inúmeras comunidades tradicionais capixabas, além de outros atributos e 

componentes atingidos, a exemplo da cultura do surf na localidade de 

Regência/ES, destino mundialmente conhecido para a prática do esporte; 

11. É dever do Poder Público acompanhar e gerir o processo de reparação e 

compensação integrais dos danos, sob pena de responsabilidade por omissão, 

prejuízos ao erário e responsabilização do gestor. 

 

Pelo Ministério Público Federal: 

 

Malê de Aragão Frazão 
Procurador da República 

 

Paulo Henrique Camargos Trazzi 

Procurador da República 

 

Edmundo Antonio Dias Netto Junior 

Procurador da República 

 

Helder Magno da Silva 

Procurador da República 

 

Pela Defensoria Pública da União: 

 

João Marcos Mattos Mariano 

Defensor Público Federal 

 

 

 

Lígia Prado da Rocha 

Defensora Pública Federal 

Pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo: 

 

Hermes Zaneti Jr. 

Promotor de Justiça 

 

Mônica Bermudes Medina Pretti 

Promotora de Justiça 

 

Pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo: 

  



 
 

Mariana Andrade Sobral 

Defensora Pública do Estado do Espírito 

Santo 

Rafael Mello Portella Campos 

Defensor Público do Estado do Espírito Santo 

 

 

 

Maria Gabriela Agapito da V. P. da Silva 

Defensora Pública do Estado do Espírito 

Santo 

 

Vinícius Lamego de Paula 

Defensor Público do Estado do Espírito Santo 

 

Pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais: 

 

Leonardo Castro Maia 

Promotor de Justiça 

 

Pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais: 

 

Carolina Morishita Mota Ferreira 

Defensora Pública do Estado de Minas Gerais 

 


