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DECISÃO

Trata-se de Ação de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, qualificado nos autos, em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S.A e BHP BILLITON BRASIL LTDA, também
qualificadas nos autos, na qual pleiteia indenização por danos materiais e morais às
vítimas do rompimento das barragens de Fundão e Santarém.
Decisão de fls. 76/86, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Ponte Nova, deferindo a liminar.
A União Federal manifestou-se às fls. 88/101 noticiando que a União, as
autarquias federais, em conjunto com os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo,
suas autarquias ambientais e de gestão de águas, ingressaram com a Ação Civil Pública
n. 0069758-61.2015.4.01.3400, ajuizada na Seção Judiciária Federal do Distrito Federal,
sendo posteriormente remetida à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG pro prevenção.
Alega que na referida ação há diversos pontos que abrangem totalmente os
pedidos formulados no presente processo. Cite, in verbis:
“II – Em sede de antecipação dos efeitos da tutela:
a) A determinação para que as rés apresentem um plano global de
recuperação socioambiental da Bacia do Rio Doce e de toda a área
degradada, no prazo de 30 (trinta) dias, atendidas as determinações e
parâmetros dos órgãos ambientais competentes, com detalhamento
pormenorizado das ações a serem desenvolvidas, com cronograma de
execução dos respectivos recursos aptos à plena execução do projeto;
b) a determinação para que as rés apresentem um plano global de
recuperação socioeconômica para atendimento das populações atingidas
pelo desastre, no prazo de 30 (trinta) dias, atendidas as determinações e
parâmetros dos órgãos competentes, com detalhamento pormenorizado
das ações a serem desenvolvidas, com cronograma de execução das
respectivas ações, bem como o cronograma de desembolso dos
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respectivos recursos aptos à plena execução do projeto;
c) a determinação para que as rés iniciem a execução, às suas expensas, e
com base no plano global de recuperação ambiental aprovado pelos
órgãos ambientais, as medidas que garantam, no mínimo (...)
d) A determinação para que as rés iniciem a execução, às suas expensas,
e com base no plano global de recuperação socioeconômica aprovado
pelos órgãos competentes, as medidas que garantam, no mínimo:
i. limpeza e reconstrução dos povoamentos atingidos, com a devida
realocação das populações atingidas;
ii. a reconstrução de estradas, pontes, dutos, equipamentos de
saneamento básico e linhas de transmissão elétrica, destruídos ou
danificados pelo desastre;
iii. pagamento de indenização por danos materiais e morais às
vítimas do desastre e suas famílias.
e) A constituição de provisão de um capital para integral reparação dos
danos socioambientais e socioeconômicos causados que garanta o
restabelecimento das condições ambientais, sociais e econômicas das
áreas atingidas existentes antes do desastre ambiental, obedecendo os
seguintes critérios: (...)”
A Samarco manifestou-se às fls. 102/112, acompanhada dos documentos de
fls. 113/142, requerendo o indeferimento da liminar e a designação de audiência de
conciliação.
Despacho de fl. 243 determinado a remessa dos autos à Justiça Federal.
O Ministério Público Estadual juntou aos autos os documentos de fls.
246/380.
Recebidos os autos por esta 12ª Vara/SJMG (fl. 388) a Samarco apresentou
petição de fls. 400/466, acompanhada dos documentos de fls. 468/1874, em que requer a
nulidade dos atos decisórios, uma vez declarada a incompetência absoluta do Juízo de
Ponte Nova, bem como a perda do objeto diante das medidas já implementadas
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espontaneamente pela Samarco e a designação de audiência de conciliação a fim de
demonstrar todos os atos praticados pela Samarco para recuperação do desastre.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se às fls.
1888/1891 reafirmando a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 1892/1905 para que seja
declarada a competência da Justiça Federal em relação aos pedidos “a)” realização de
manutenção de estradas impactadas pela lama ou pelas atividades de retirada da mesma
e “c)” condenação em pagamento de dano social punitivo e quanto aos demais pedidos
sejam os autos remetidos à 2ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova/MG.
Vieram os autos conclusos. DECIDO.
A competência para apreciação da existência ou não de interesse de entes
federais neste processo é unicamente do Juiz Federal, a teor da Súmula 150 do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Compete á Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas.”
E, nesse ponto, verifico a competência da Justiça Federal para processar o
presente feito. Isto porque a competência cível da Justiça Federal é definida ratione
personae sendo por isto, absoluta. As hipóteses são taxativamente enumeradas no art.
109 da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 109. Aos Juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidades autárquicas ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Neste sentido cito o aresto a seguir transcrito:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AJUIZADA PELO INSTITUTO DA PATRIMONIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN) DIREITOS DE VALOR ARTÍSITICO, HISTÓRICO
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TURÍSTICO E PAISAGISTICO. AUTARQUIA FEDERAL (IPHAN). ART.109, I E § 3º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CUMULADO COM ARTIGO 2º DA LEI 7347/85.
ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109,I, da Constituição Federal, é
fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se
em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação
processual.
2. Na hipótese, cuida-se de ação civil pública em que figura como um
dos autores o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – Iphan, autarquia federal
criada pelas Leis ns.8029/90 e 8113/90, na qual se busca a proteção do imóvel
conhecido como “Casa do Barão de Vassouras”, localizado no município de
Vassouras- RJ, tombado pelo Poder Público Federal.
3. Figurando como parte uma autarquia federal, a competência para
processar e julgar a ação é da Justiça Federal, consoante disposto no artigo 109, I,
da Constituição Federal.
4. A interpretação do artigo 2º da Lei 7.347/85- que disciplina a
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico-, deve ser realizada à luz do disposto no artigo 109,I, § 3º da
Constituição Federal, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte.
5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Federal,
anulando-se a decisão proferida pelo Juízo Estadual. (CC105.196/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2010).”

O STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 144.922-MG, fixou a
competência da Justiça Federal, estando preventa a 12ª Vara da Seção Judiciária de
Minas Gerais para julgamento das demandas relacionadas aos impactos socioambientais
e socioeconômicos oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG,
ocorrido no dia 05/11/2015, definindo a competência, nos termos do voto da relatora:
“A Justiça Federal é, pois, a competente para conhecer e julgar
demandas relacionadas aos impactos ambientais ocorridos e aos que
ainda venham a ocorrer sobre o ecossistema do Rio Doce, sua foz e área
costeira.”
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Na mesma decisão, o STJ fixou como regra de exceção:
“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.”
Assim, como bem ressaltou o MPF, quando se tratar de danos
socioeconômicos e de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito deverão ser
apreciados na Justiça Federal e quando se tratar de danos individuais, como
ressarcimento patrimonial e moral das vítimas e familiares, poderão ser apreciados na
Justiça Estadual.
Ressalte-se, que o STJ não tornou obrigatória a remessa à Justiça
Estadual, ele facultou a remessa , objetivando facilitar o acesso das partes à Justiça.
Assim, tal decisão deverá ser tomada levando-se em consideração cada caso em
particular, a conveniência e o risco da ocorrência de decisões conflitantes, como no caso
em tela.
Da análise dos autos, verifica-se que que há vários pedidos de
ressarcimento patrimonial e moral das vítimas e outros tantos de danos socioeconômicos
e de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito.
Nesse particular, verifica-se que no item “a” da inicial, há pedido de
indisponibilidade de um bilhão de reais, tendo como justificativa: “O valor acima é
suficiente para o pagamento de até R$200.000,00 de danos morais individuais para cada
um dos atingidos, cujo número até aqui levantado gira em torno de 1350 pessoas; de até
R$400.000,00 de danos materiais para cada uma das famílias atingidas; bem como para
arcar com os custos de parte do valor necessário à reconstrução das comunidades e
de parte mínima dos danos morais coletivos e danos sociais (...)” (destaquei)
Não há dúvidas de que a reconstrução das comunidades e os danos
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morais coletivos e sociais fazem parte da competência da Justiça Federal, conforme
decisão supramencionada do Superior Tribunal de Justiça.
Outros pedidos também podem ser destacados como de competência da
Justiça Federal com os itens: “b.3” que requer a criação de modelo ou canal de
comunicação com as comunidades atingidas; “b.5” que fala em assistência à saúde, a ser
prestada em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa; “b.8” e
“b.9” que falam do custeio de equipe multidisciplinar de experiência internacional para
monitorar e acompanhar as ações emergenciais e de reparação e para dar apoio às
famílias em diversas áreas de atuação; o “b.12” que requer a manutenção de estradas
impactadas e os “d” e “e” que requerem o pagamento de indenização por dano moral
coletivo e dano social punitivo.
Em relação aos demais pedidos, constata-se clara conexão com as ações
civis públicas proposta pela União, autarquias e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo
(proc. 0069758-61.2015.4.,01.3400) e pelo Ministério Público Federal (Proc. 2386307.2016.4.01.3800).
A União na petição de fls. 88/101 manifestou interesse na presente
demanda e apontou todos os pedidos que abrangem os aqui formulados pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.
A ação civil pública ajuizada pelo MPF (proc. 23863-07.2016.4.01.3800)
também trata de modo amplo e completo as questões levantadas nestes autos.
O item IX.1.6 prevê:
“I – (...)
b)apresentem plano de recuperação, mitigação, compensação e
indenização socioeconômica (PLANO SOCIOECONÔMICO) da
totalidade do impacto socioeconômico ocorrido em decorrência do
rompimento da barragem de Fundão (...)
(...)
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IV – Determine às empresas rés e, subsidiariamente, aos entes públicos,
que custeiem despesas e honorários de organismos internacionais que
venham a atuar como colaboradores dos processos de definição das
medidas de reparação econômica, social e ambientalmente mais
adequadas, especialmente na intermediação e interlocução com as
comunidades atingidas
IX.1.8. A:
I.

Determine às empresas rés que, no prazo de 30
dias, concluam o processo de cadastramento de
todos os atingidos, considerando-se para tanto
todas as pessoas físicas ou jurídicas e
coletividades que tenham sofrido quaisquer
espécies de danos materiais ou imateriais em
decorrência do rompimento da barragem de
Fundão (...)

III.

Determine às empresas rés que disponibilizem,
imediatamente, moradia temporária para atingidos
que optarem por deslocamento de suas
residências em decorrência de dificuldades criadas
pelo rompimento da barragem de Fundão, em
condições ao menos equivalentes à moradia
anterior, pelo prazo de até 3 (três) meses após a
solução definitiva econômica e de moradia.

IV.

Determine às empresas rés que imediatamente
adotem medidas emergenciais para assegurar o
direito à saúde dos atingidos (...)

Prevê, ainda, toda uma série de auxílios financeiros emergenciais para os
atingidos, reativação econômica, reconstrução e recuperação de localidades destruídas e
de infraestruturas e imóveis públicos e privados, comunicação e proteção aos atingidos.
Portanto, abarca totalmente as questões propostas neste feito.
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Isso posto, presente interesse da União, a conexão entre os pedidos de
ressarcimento de danos individuais dos atingidos com as ações civis públicas já em curso,
a competência absoluta da Justiça Federal, entendo que autos deverão ser mantidos
nesta 12ª Vara/SJMG.
Tendo em vista que já foi deferida liminar nos autos da ACP n. 6975861.2015.4.01.3400, que vem sendo cumprida pelas rés, torno sem efeito a decisão de fls.
76/86 que deferiu a liminar.
Intimem-se.
Belo Horizonte, 9 de novembro de 2016

Rosilene Maria Clemente de Souza Ferreira
Juíza Federal Substituta da 12ª Vara da SJMG
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