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PROCESSO nº. 0002571-13.2016.4.02.5004 (2016.50.04.002571-0)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REU: SAMARCO MINERACAO S/A E OUTRO

DECISÃO (PROFERIDA EM AUDIÊNCIA)

INICIADA A AUDIÊNCIA, pelo MM. Juiz Federal foi dada a palavra às
partes para tentativa de conciliação. O MPF afirmou não ser possível realizar
transação nesse momento. A SAMARCO afirmou ter segurança de não haver
toxidade na água e ressaltou que para que pudesse atender ao pedido do MPF,
seria recomendável a realização de perícia na área objeto da presente ação. A
UNIÃO disse não ter proposta de acordo. Restando inviabilizada a conciliação,
passou-se a análise de outras questões. A DPU apresentou requerimento para
integrar o pólo ativo da ação, ao argumento de que a defesa das comunidades
ribeirinhas estaria entre as atividades institucionais do órgão e que contribuiria,
com seu ingresso, para o deslinde da ação. O MPF e a SAMARCO requereram prazo
para manifestarem-se sobre o pedido de intervenção da DPU. A UNIÂO afirmou que
não se opõe ao ingresso da DPU como assistente. Foi concedido o prazo de 15
(quinze) dias para que o MPF e a SAMARCO manifestem-se quanto ao pedido da
intervenção formulado neste ato pela DPU. A FECOPES sustentou o pedido de
intervenção na ação como assistente litisconsorcial do MPF, ao argumento de que o
resultado da ação poderá causar impacto na atividade dos pescadores. A SAMARCO
manifestou-se contrária ao pedido de assistência. O MPF e a UNIÃO reportaram-se
a peças juntadas aos autos acerca requerimento. O MM. Juiz Federal proferiu a
seguinte decisão: “Às fls. 1.261/1.274, a FECOPES pede para intervir no
feito, como assistente litisconsorcial (art. 124 do CPC/2015) e, ainda,
deduz os seguintes pedidos: a) “A concessão de medida liminar, sem
necessidade de oitiva dos requeridos, pois já se encontram cientificados de
todos

os

fatos

constantes

nos

autos,

PARA

QUE

SE

REDUZA

A

PROFUNDIDADE DE PROIBIÇÃO DE PESCA PARA 15 (QUINZE) METROS,
possibilitando que os representados possam contribuir para subsistência
própria e de sua família”. b) “A concessão de medida liminar para a
suspensão do período de proibição, conhecido como DEFESO, para que as
famílias que dependem da pesca artesanal não sejam prejudicadas,
conforme

amplamente

fundamentado”.

c)

“Seja

concedido

auxílio
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previdenciário aos trabalhadores diretamente afetados com a proibição de
pesca, nos termos da Lei 10.779/03, que dispõe sobre a concessão de
seguro desemprego (regulado pela Lei 7.998/90) durante o período de
defeso ao pescador profissional e artesanal”. O CPC/2015 regula a
assistência, de modo tripartite, nos arts. 119 a 124, trazendo, nos art.
119/120,

as disposições gerais; nos

arts. 121/123,

as

disposições

específicas da assistência simples; e, por fim, no art. 124, aquelas
concernentes

à

assistência

litisconsorcial.

A

assistência

pressupõe

interesse jurídico na causa, seja interesse forte, direto e imediato
(assistência litisconsorcial),

seja interesse

fraco,

indireto, reflexo e

mediato (assistência simples). Os pedidos a serem apreciados por este
Juízo são aqueles constantes da peça inaugural do MPF, um deles deduzido
nestes termos: “condenar a SAMARCO MINERAÇÃO S/A a indenizar os
danos e lucros cessantes comprovadamente demonstrados por pescadores
durante o período de proibição/interdição da pesca”. Às claras, trata-se de
pedido formulado com base em interesse ou direito individual homogêneo,
tal como definido no art. 81, III, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor – CDC). O art. 82, IV, do CDC, ao elencar os legitimados
concorrentes
homogêneos,

para

a

enumera

defesa

dos

interesses

expressamente

“as

e

direitos

associações

individuais
legalmente

constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código,
dispensada a autorização assemblear”. A regra é repetida no art. 5º da Lei
n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP). Conforme o documento de
fls. 1.292/1.295, a FECOPES atende aos requisitos constantes do art. 82,
IV, do CDC e do art. 5º, V, da LACP, porque foi fundada em 21/11/2008 e
seu Estatuto Social (fls. 1.281ss) inclui, dentre outros objetivos, a
representação dos direitos e interesses dos pescadores profissionais
artesanais e aquicultores do Estado do Espírito Santo. Neste específico
contexto, a FECOPES, independentemente da autorização expressa de que
trata o art. 5º, XXI, da CRFB/88, já teria, desde o início, legitimidade ativa
para, em litisconsórcio com o MPF, propor esta ação civil pública na defesa
de interesses ou direitos individuais homogêneos de seus associados.
Assim, o ingresso da FECOPES traduz litisconsórcio que poderia ter se
formado initio littis, mas não se formou, formando-se ulteriormente:
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ulterior,

decorrente

da
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assistência

litisconsorcial justificada pelo interesse jurídico forte, direto e imediato na
causa. Convém observar, porém, que o art. 119, parágrafo único, do CPC,
traz a regra geral de que o assistente receberá “o processo no estado em
que se encontre”, ou seja, submete-se às preclusões já consumadas. Bem
por isso, a FECOPES está impedida de agregar pedido novo ao processo
(ampliar objetivamente a lide), porque pediu a intervenção no feito após a
resposta das rés (UNIÃO e SAMARCO). Do exposto, com fulcro nos arts.
119/124 do CPC, admito a FECOPES como assistente litisconsorcial a atuar
no pólo ativo deste processo. Rejeito, porém, de plano, os pedidos da
petição de ingresso da associação (fl. 1.274 destes autos), porque
traduzem pedidos novos, não mais dedutíveis no processo, no estado em
que a assistente o recebeu”. A UNIÃO afirmou entender não ser cabível sua
participação na ação, em qualquer dos pólos. O MM. Juiz Federal rememorou aos
presentes que pedido idêntico já foi apreciado anteriormente. Indagados sobre esse
ponto, o MPF e a SAMARCO reportaram-se a petições já juntadas aos autos. Quanto
ao exame pericial, o MPF manifestou-se no sentido de que os exames periciais
devem estabelecer se há contaminação e a origem dessa contaminação e se o
depósito dos rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO no leito marinho causou
algum impacto. A SAMARCO manifestou-se no sentido de que a perícia deverá
estabelecer se a eventual contaminação é oriunda da pluma de turbidez originada
do rompimento da barragem de Mariana/MG e qual seria o efeito da liberação da
pesca. A SAMARCO sugeriu ainda contratar os peritos para a realização dos
trabalhos, apresentando cronograma no qual os trabalhos começariam em
novembro deste ano. A UNIÃO e a DPU não se manifestaram quanto aos trabalhos
periciais. A FECOPES manifestou-se favorável à realização da perícia. O MPF
requereu prazo para apresentação de quesitos, dada a complexidade dos exames
periciais. O MPF e a SAMARCO propuseram a realização de reunião para, por
consenso, definirem os aspectos relativos a produção de prova pericial, com o
escopo da prova, a definição dos peritos e dos quesitos em 20 (vinte) dias. Pelo
MM. Juiz foi dito: ”Concedo o prazo de 20 dias para que as partes se reúnam
e, esgotado esse prazo, informem, em 05 (cinco) dias, o que tiver sido
pactuado na reunião” O MM. Juiz deferiu o requerimento apresentado pelo MPF
às fls. 1.431, no sentido de que os honorários periciais sejam adiantados pela
SAMARCO. Em seguida, passou o MM. Juiz Federal a fixar os pontos controvertidos:
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a) cabimento da proibição/interdição da pesca como medida de proteção do meio
ambiente e da saúde pública, considerando também os pontos apontados pelo MPF
na fl. 1.430; b) responsabilidade da SAMARCO por eventual necessidade dessa
medida; c) extensão territorial, profundidade e período temporal em que a medida
deve/deveria

vigorar;

d)

responsabilidade

da

SAMARCO

de

disponibilizar

embarcações, combustível, tripulação e outros recursos necessários e suficientes
para a realização das ações de fiscalização empreendidas na área atingida pela
medida; e) responsabilidade da SAMARCO de divulgar e dar ampla publicidade à
medida; f) responsabilidade da SAMARCO de identificar e cadastrar os pescadores
impactados pela medida, a fim de pagar-lhes auxílio-subsistência, no valor de um
salário-mínimo, com acréscimo de 20% (vinte por cento) por integrante da família,
e uma cesta básica mensal, independentemente de ser segurado do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). O MPF renovou o pedido de inversão do ônus da
prova. A SAMARCO manifestou-se no sentido de que seria infundado o receio do
MPF a justificar a inversão do ônus da prova, em especial após ser firmada a
intenção de se realizar reunião entre as partes para traçar os parâmetros da
realização da prova pericial. O MPF afirmou que a reunião acordada entre as partes
não impediria que se determine a inversão do ônus da prova de imediato. A UNIÃO
manifestou-se que a inversão do ônus da prova não lhe afeta. A FECOPES
manifestou concordância com a exposição do MPF acerca da inversão do ônus da
prova. O MM. Juiz Federal proferiu a seguinte decisão: “Valendo-me do art. 6º,
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por força do
artigo 21 da LACP, defiro o requerimento formulado pelo MPF e inverto o
ônus da prova, atribuindo-o à ré SAMARCO.”

Linhares/ES, 15 de setembro de 2016
(Assinado Eletronicamente - Art. 1º, § 2º, III, “a”, da Lei nº 11.419/06)

WELLINGTON LOPES DA SILVA
Juiz(a) Federal
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