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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2017 - DPU / DPE-ES 

 

Recomendação conjunta dos Defensores 
das Defensorias Públicas da União e do 
Estado do Espírito Santo, enquanto 
integrantes do grupo Interdefensorial do 
Rio Doce, relativa ao cumprimento do 
Termo de Transação e de Ajustamento de 
Conduta – TTAC celebrado entre órgãos e 
entidades da União, dos Estados de Minas 
Gerais e do Espírito Santo, e as empresas 
SAMARCO MINERACÃO S/A, VALE S/A e 
BHP BILLITON BRASIL LTDA; 

  

A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, por 
seus órgãos de atuação adiante assinados, valendo-se de suas atribuições e, com 
fundamento no art. 4º, incisos II e X, da Lei Complementar Nº 80/94, e 

CONSIDERANDO a atribuição constitucional (art. 134 da CF) das Defensorias 
Públicas para o exercício da defesa dos direitos individuais e coletivos de pessoas em 
situação de hipossuficiência; 

CONSIDERANDO que as comunidades litorâneas de São Mateus foram atingidas pela 
lama, despejada em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em 
Mariana/MG, a partir da sua chegada ao litoral, em 16 de novembro de 2015; 

CONSIDERANDO que as comunidades atingidas se organizaram em Fórum da Foz 
Norte, a partir de junho de 2016, e desde essa época apresentaram aos propostos das 
empresas responsáveis pelo desastre suas solicitações; 

CONSIDERANDO que, por meio da Nota Técnica Nº 02/2016, do Grupo 
Interdefensorial do Rio Doce (GIRD), o mencionado fato foi levado, em novembro de 
2016, ao CIF - Comitê Interfederativo, instância decisória colegiada composta por 
representantes dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, da União Federal e de 
Municípios atingidos, criada em decorrência de previsão no âmbito do Termo de 
Transação e de Ajustamento de Conduta – TTAC celebrado entre órgãos e entidades da 
União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, e as empresas SAMARCO 
MINERACÃO S.A., VALE S.A., e BHP BILLITON BRASIL LTDA; 
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CONSIDERANDO que, a partir da Nota Técnica e de Laudo Técnico CTBio-CIF, foi 
editada a Deliberação CIF Nº 58, de 31 de março de 2017, com a declaração de que a 
região litorânea de São Mateus deve ser considerada, para todos efeitos, área impactada 
e a obrigação da RENOVA no sentido de dar início ao Programa de Levantamento e de 
Cadastro dos Impactados nessas comunidades, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em 
conformidade às cláusulas 19 e 20 do TTAC; 

CONSIDERANDO que a Deliberação CIF Nº 93, de 04 de agosto de 2017, ressalta o 
descumprimento da Deliberação CIF Nº 58 no que tange ao programa de levantamento 
e cadastro dos impactados, determinando a adoção imediata das medidas necessárias à 
execução do programa, com apresentação de cronograma e de documentos 
comprobatórios; 

CONSIDERANDO que a obrigação prevista na Cláusula 10, III, do Termo de 
Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre União/Estados de MG e 
ES/Samarco/Vale/BHP, não se confunde e tampouco suspende a obrigação da Cláusula 
10, VII;  

CONSIDERANDO que, conforme frisado por meio da Deliberação Nº 111 do CIF, de 
25 de setembro de 2017 e reforçado pela Deliberação nº 119 de 23 de outubro de 2017, 
o Auxílio Emergencial possui caráter assistencial, temporário e indisponível, e não se 
confunde com o programa de indenizações, devendo ser efetuado o seu pagamento de 
forma imediata a todos os impactados elegíveis ao programa, sem qualquer ponderação 
sobre a renda do interessado no momento anterior ao evento; 

CONSIDERANDO que, transcorridos quase 02 (dois) anos após o desastre, as 
comunidades continuam sem assistência por parte das empresas, situação que, além de 
gerar ofensa direta aos direitos humanos, tem onerado os sistemas locais de assistência 
social e incentivado a migração de indivíduos para regiões em que supostamente haveria 
maior atenção das empresas responsáveis pelo desastre (como Degredo, Regência, Entre 
Rios e Povoação); 

CONSIDERANDO que a própria Fundação Renova reconhece que as comunidades de 
São Mateus foram atingidas pelo desastre ambiental de Mariana/MG, conforme estudo 
qualitativo promovido pela empresa Synergia;  

CONSIDERANDO que a proposta encaminhada para as Defensorias Públicas, na qual 
consta proposta de pagamento semestral no valor equivalente a 06 (seis) cestas básicas 
(segurança alimentar) + 20% por dependente de até 21 anos de idade, aos catadores de 
caranguejo (profissionais, ou aqueles que comprovem a atividade laboral além da auto 
declaração), além do 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 
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março de 2017, viola o tratamento isonômico que deve ser dado aos atingidos de todo o 
território capixaba e é contrária ao próprio Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta – TTAC - assinado pelas empresas responsáveis.  

RECOMENDA QUE as empresas SAMARCO MINERACÃO S/A, VALE S/A e 
BHP BILLITON BRASIL LTDA, diretamente ou por meio da Fundação Renova, 
adotem as seguintes providências: 

1. No prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente 
Recomendação, forneçam a todos os atingidos cadastrados, ou seja, a todas as 
pessoas que se declararem atingidas em suas condições de sobrevivência do 
município de São Mateus, o auxílio emergencial a que se refere a Cláusula 138 
do TTAC; 

2. Realizem o pagamento retroativo do auxílio emergencial a todas as pessoas 
atingidas nos termos do TTAC no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

3. Mantenham o mencionado auxílio emergencial até que efetivamente seja 
comprovada, caso a caso, a inexistência da condição de impactado nos termos do 
TTAC ou a desnecessidade da medida em virtude da retomada das atividades 
econômicas em patamar igual ou superior aos anteriores ao desastre em questão; 

4. Adotem medidas para efetivamente implantar em todas as comunidades 
atingidas no Município de São Mateus os programas previstos no TTAC, em 
especial aos que tratam da proteção social, da atenção à saúde e da indenização 
dos atingidos, observando-se quanto a este último os prazos fixados na 
Deliberação Nº 111 do CIF, de 25 de setembro de 2017, bem como na 
Deliberação nº 119 de 23 de outubro de 2017; 

5. O efetivo cumprimento da Recomendação deverá ser formalmente comunicado 
às Defensorias Públicas signatárias, com a listagem nominal de todos aqueles 
que foram contemplados ou que tiveram a sua inserção no programa de auxílio 
financeiro indeferida, com as razões que lhe amparam, bem como o 
cumprimento dos demais programas que as comunidades fazem jus.  

6. Promovam a ampla divulgação da presente Recomendação e das medidas 
adotadas para o seu devido cumprimento.  
 

Vitoria, 07 de novembro de 2017.  

 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA 

Defensor Público da União 
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JOÃO MARCOS MATTOS MARIANO 

Defensor Público da União 

JOÃO MÁRCIO SIMÕES 

Defensor Público da União 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 

Defensor Público do Estado do Espírito Santo 

RAFAEL MELLO PORTELLA CAMPOS 

Defensor Público do Estado do Espírito Santo 

MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA 

Defensora Pública do Estado do Espírito Santo 

MARIANA ANDRADE SOBRAL 

Defensora Pública do Estado do Espírito Santo 

VINÍCIUS LAMEGO DE PAULA 

Defensor Público do Estado do Espírito Santo 
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