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PROCESSO nº. 0011821-36.2017.4.02.5004 (2017.50.04.011821-2)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E OUTRO
REU: UNIAO FEDERAL E OUTROS

DECISÃO
(PROFERIDA EM INSPEÇÃO – 19/6/2017 A 23/6/2017)

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO em face de FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e
UNIÃO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade de cláusula de
quitação ampla, geral e irrestrita prevista no Programa de Indenização Mediada
– PIM elaborado pela FUNDAÇÃO RENOVA.
Narram as Autoras que as empresas SAMARCO
MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA assinaram
com a UNIÃO, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o ESTADADO DE MINAS
GERAIS e diversas autarquias desses entes federativos um Termo de Transação
e de Ajustamento de Conduta – TTAC com vistas a, entre diversos outros fins,
promover um Programa de Ressarcimento e de Indenização aos Impactados,
conforme cláusulas 31 a 38 do TTAC.
Esclarecem as Autoras tratar-se de um dos programas de
caráter socioeconômico previstos no mencionado acordo e que teve sua
implementação a cargo da FUNDAÇÃO RENOVA, que foi criada pelas
empresas signatárias, nos termos da cláusula 05, inciso V, do acordo, que
comete à FUNDAÇÃO RENOVA o encargo de “elaborar e executar um
programa de ressarcimento e de indenizações, por meio de negociação
coordenada, destinado a reparar e a indenizar os impactados”. Ao programa
deu-se o nome de Programa de Indenização Mediada – PIM.
Afirmam as Autoras que, a fim de propiciar organização e
estruturas mínimas ao acolhimento dos Impactados, a DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESPÍRITO SANTO, a DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e a
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO juntaram-se para promover o
atendimento de todas as comunidades impactadas, criando, desse modo, o
GRUPO INTERDEFENSORIAL DO RIO DOCE - GIRD, por meio de Termo de
Cooperação Técnica.
Asseveram as Autoras que o Programa de Indenização
Mediada – PIM, criado pelas Rés SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e
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FUNDAÇÃO RENOVA, é dirigido a um número indefinido de pessoas,
abarcando todo o público que se encaminhar aos canais de contato das referidas
Rés; e que, a partir desse programa, pretende-se disponibilizar, a toda a
população residente nas áreas impactadas, o cadastramento, a mediação e a
composição extrajudicial do que se entender como dano decorrente ou dano
socioeconômico derivado da contaminação do Rio Doce, após o rompimento da
barragem de Fundão.
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As Autoras alegam também que as administradoras do
Programa de Indenização Mediada – PIM estariam agindo com violação à boafé contratual, com pouca transparência e, aproveitando de sua condição técnica
e econômica superior à dos Impactados, estariam condicionando a adesão ao
contrato proposto – pelo qual se poderá obter uma indenização pré-fixada – à
assinatura de termo de quitação amplo, geral e irrestrito, não havendo a
especificação dos danos que estariam sendo efetivamente quitados em cada
caso.
As Autoras prosseguem afirmando que o termo de adesão
utilizado pelas Rés não só as isentaria de qualquer outra responsabilidade,
como também imunizaria seus acionistas, respectivas seguradoras, bem como
entidades governamentais e demais signatários do TTAC.
Sustentam as Autoras que o dano tratado nesta ação seria
posterior e autônomo aos fatos que ensejaram a propositura de ações em outros
foros judiciais, em especial no Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG,
ao argumento de que, no presente caso, o eventual dano derivaria das ações da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e da FUNDAÇÃO RENOVA junto a pessoas
que receberam atendimento voltado à obtenção dos serviços de mediação e
conciliação para fins de recebimento de valores reparatórios.
Por fim, realçam as Autoras que a causa de pedir e os pedidos
da presente ação civil pública visam discutir a legalidade da cláusula geral de
quitação prevista Programa de Indenização Medida – PIM da FUNDAÇÃO
RENOVA, no que tange ao pagamento dos danos gerais (excluídos a temática
dos danos pelo desabastecimento), bem como outras condutas adotadas pelas
rés que busquem impor aos chamados à sua mesa de negociação obrigações que
as Autoras entendem iníquas, mediante cláusulas abusivas inseridas em
contrato de adesão.
Esclarecem ainda as Autoras que o Programa de Indenização
Mediada – PIM, previsto nas cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta – TTAC, visa buscar, mediante negociação
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extrajudicial, a reparação e indenização das pessoas atingidas, possuindo maior
amplitude que o programa de indenização pelo desabastecimento de água.
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A título de tutela de urgência, as Autoras requerem a
suspensão imediata dos efeitos da cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita
prevista no Programa de Indenização Mediada da FUNDAÇÃO RENOVA e a
divulgação da referida suspensão; o seqüestro e aprovisionamento da quantia
mínima requerida a título de dano moral coletivo ou dano social; e a cominação
de multa diária no caso de descumprimento.
Em despacho proferido às fls. 648, foi determinada a intimação
da UNIÃO para manifestar-se acerca de possível ilegitimidade passiva ad
causam e, ainda, a intimação do Ministério Público Federal, para fins do
disposto no artigo 5º, §1º da Lei 7.347/85.
O Ministério Público Federal, em manifestação encartada às
fls. 649/652, pugnou pela concessão da tutela de urgência requerida pelas
Autoras.
A FUNDAÇÃO RENOVA, em petição juntada às fls. 654/668,
requereu a declaração da incompetência deste Juízo para processar a causa e a
remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG e,
subsidiariamente, pugnou pelo indeferimento da tutela de urgência.
A UNIÃO, em petição encartada às fls. 878/887, alegou
ilegitimidade passiva e ainda a incompetência deste Juízo, ao argumento de que
o Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG seria o competente para
apreciar a causa, por prevenção, além de ser o foro de eleição, conforme
Cláusula nº 225 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta – TTAC.
A FUNDAÇÃO RENOVA, apesar de não ter sido ainda
formalmente citada, apresentou contestação às fls. 888/943, oportunidade em
que reafirmou a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, além
de se contrapor aos pedidos formulados na petição inicial.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, verifico que a Ação Civil Pública visa,
essencialmente, discutir a legalidade de cláusula geral de quitação prevista no
denominado “Programa de Indenização Mediada – PIM”, que estaria sendo
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implementado pela FUNDAÇÃO RENOVA, tendo por destinatárias pessoas
que sofreram impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.
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Como registrado nos autos, o Programa de Indenização
Mediada - PIM foi elaborado para dar cumprimento à execução do Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta – TTAC, celebrado no âmbito da Ação
Civil Pública nº 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12ª Vara Federal de
Belo Horizonte/MG.
Com efeito, conforme se observa do TTAC juntado às fls.
672/790, em especial das cláusulas 31 a 38 (fls. 706/708), há a previsão de
elaboração e execução, por parte da FUNDAÇÃO RENOVA, de programa de
ressarcimento e de indenizações por meio de negociação coordenada, destinado
a reparar e indenizar os Impactados pelo rompimento da barragem de Fundão.
Nesse aspecto, considerando que o cerne da questão veiculada
na presente Ação Civil Pública é a eventual incorreção de cláusula de quitação
presente em Termo de Conciliação que busca dar cumprimento ao TTAC
firmado no âmbito de ação que tramita perante o Juízo da 12ª Vara Federal de
Belo Horizonte/MG, forçoso reconhecer a incompetência da Vara Federal de
Linhares/ES para processar e julgar a presente Ação Civil Pública.
Isso porque o Juízo Federal da Seção Judiciária de Minas
Gerais tornou-se prevento para a análise de questões oriundas de fatos
produzidos ou decorrentes de desdobramentos de atividades ocorridas no
âmbito da Ação Civil Pública em trâmite naquele Juízo, como é o caso da
execução do Programa de Indenização Mediada – PIM, eis que concebido no
interesse da mencionada Ação Civil Pública.
Nesse sentido foi a r. Decisão proferida pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça ao julgar o Conflito de Competência nº 144.922 – que tratou
de ações que tramitavam na Justiça Federal e Justiça estadual em Governador
Valadares/MG, também relacionadas a danos produzidos pelo rompimento da
barragem de Fundão – na qual assentou aquele Sodalício que, em outras
ocasiões, já aplicou a regra específica de prevenção estabelecida na Lei de Ação
Civil Pública para definir o foro em que deveriam ser julgadas ações coletivas,
merecendo ser colacionada a ementa do r. decisum:
“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.
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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.
1. Conflito de competência suscitado pela empresa Samarco
Mineração S.A. em decorrência da tramitação de ações civis públicas
aforadas na Justiça Estadual e na Justiça Federal de Governador
Valadares/MG, com o objetivo de determinar a distribuição de água
mineral à população valadarense, em virtude da poluição do Rio
Doce ocasionada com o rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana/MG. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NA JUSTIÇA FEDERAL
E ESTADUAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 2.
Conexão entre as ações civis públicas objeto do presente conflito,
uma vez que em ambas se pretende suprir a população valadarense
com a distribuição de água potável, além de determinar o
monitoramento da água do Rio Doce na localidade. 3. Existentes
decisões conflitantes relativas à mesma causa de pedir e mesmo
pedido, já proferidas na Justiça Estadual e na Justiça Federal de
Governador Valadares/MG, mostra-se imperioso o julgamento
conjunto das ações, para que se obtenha uniformidade e coerência
na prestação jurisdicional, corolário da segurança jurídica.
Precedentes. 4. A competência cível da Justiça Federal é definida
ratione personae, sendo pois de caráter absoluto. 5. Nos termos da
Súmula 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo,
da União, suas autarquias ou empresas públicas". 6. Interesse da
União na causa, na medida em que toda a questão perpassa pela
degradação de bem público federal, qual seja, o Rio Doce, e suas
consequências sociais e ambientais, além de que o acidente decorreu
da exploração de atividade minerária, cuja outorga cabe à União. 7.
A Justiça Federal é, pois, 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
sobre a área costeira. 8. Reconhecida a competência da Justiça
Federal para o processamento das ações civis públicas referidas no
presente conflito, cabe definir o foro competente para o seu
julgamento. FORO COMPETENTE (BELO HORIZONTE). 9. A
problemática trazida nos autos deve ser analisada à luz do
microssistema do processo coletivo, notadamente no que diz
respeito à tutela de interesses difusos e metaindividuais, decorrentes
todos eles de um único evento, qual seja, o desastre ambiental
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consistente no rompimento da barragem de Fundão, no dia 5 de
novembro de 2015, ocorrido na unidade industrial de Germano,
entre os distritos de Mariana e Ouro Preto (cerca de 100 km de Belo
Horizonte). 10. Nos termos do art. 2º da Lei 7.347/85, o legislador
atrelou dois critérios fixadores ou determinativos de competência,
sendo o primeiro o local do fato - que conduz à chamada
competência "relativa", prorrogável, porque fundada no critério
território, estabelecida, geralmente, em função do interesse das
partes; o
outro - competência funcional - que leva à competência "absoluta",
improrrogável e inderrogável, porque firmada em razões de ordem
pública, em que se prioriza a higidez do próprio processo. 11. A
questão que se coloca como premente na hipótese, decorrente da
tutela dos interesses difusos, caracterizados pela indeterminação dos
sujeitos e indivisibilidade do objeto, é como se dará a fixação do foro
competente quando o dano vai além de uma circunscrição judiciária.
Outra resposta não há, senão pela prevenção. 12. Muito embora o
conflito positivo de competência aqui erigido tenha se instaurado
entre o Juízo estadual e o Juízo federal de Governador Valadares, há
outras questões mais amplas a serem consideradas para que se possa
definir, com a maior precisão possível, o foro federal em que devem
ser julgadas as ações em
comento. 13. Existente ação civil pública com escopo mais amplo
(danos ambientais strito sensu e danos pessoais e patrimoniais), já em
curso na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte-MG, na qual o
Ministério Público Federal se habilitou, inclusive, como litisconsorte
ativo (Processo n. 60017-58.2015.4.01.3800). Além dessa, tramitam na
12ª Vara Federal de Belo Horizonte-MG a Ação Popular n. 006044103.2015.04.01.3800 e a Ação Civil Pública n. 006975861.2015.4.01.3400, sendo partes nesta última a União Federal e outros
em face da Samarco Mineração S.A. e outros. 14. Na Ação Civil
Pública n. 0069758-61.2014.4.01.3400, observa-se que entre os
pedidos formulados na inicial está a garantia de fornecimento de
água à população dos Municípios que estão com abastecimento de
água interrompido em função do rompimento da barragem, além da
garantia de fornecimento de água para dessedentação dos animais
nas áreas dos Municípios atingidos pelo rompimento das barragens.
15. Mostra-se caracterizada a relação de pertinência entre as ações
civis públicas manejadas em Governador Valadares/MG, com vistas
ao abastecimento de água potável à população local, com essa outra
ação civil (n. 0069758-61.2014.4.01.3400) que tramita na 12ª Vara
Federal de Belo Horizonte, cujo objeto é mais abrangente,
englobando as primeiras, pois busca a garantia de fornecimento de
água potável à população de todos os Municípios que tiveram o
abastecimento interrompido em função da poluição do Rio Doce
com a lama advinda do rompimento da barragem de Fundão. 16.
Termo de transação e de ajustamento de conduta firmado entre a
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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 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. DISPOSITIVO. 20. Conflito de competência
a que se julga procedente para ratificar a liminar proferida pela
Ministra Laurita Vaz, no exercício da Presidência, e determinar a
competência definitiva do Juízo da 12ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para apreciar e julgar
a causa, determinando a remessa da Ação Cautelar n. 039559567.2015.8.13.0105 e da Ação Civil Pública n. 0426085-72.2015, ambas
em tramitação no Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de
Governador Valadares/MG, e da Ação Civil Pública n. 936243.2015.4.01.3813, em curso no Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Governador Valadares/MG, ficando a critério do Juízo
da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais a
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convalidação dos atos até então praticados”. (Rel. Des. Conv. DIVA
MALERBI)
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Como se vê, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar Conflito de
Competência relativo a ações civis públicas instauradas em Juízos diversos,
relacionadas a danos produzidos pelo rompimento da barragem de Fundão,
fixou competência no Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG e, ainda,
estabeleceu balizas para fixação de competência de futuras ações relacionadas
ao tema.
É o caso da presente Ação Civil Pública, eis que tem por objeto
a forma de quitação de verbas disponibilizadas no Programa de Indenização
Mediada – PIM, elaborado justamente para dar cumprimento à execução do
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta – TTAC, celebrado no
âmbito da Ação Civil Pública nº 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12ª
Vara Federal de Belo Horizonte/MG (item 16 do r. julgado acima colacionado).
Ressalto que, ao contrário do que alegam as Autoras, as
exceções consignadas no decisum proferido pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça não se aplicam à presente ação, uma vez que não se está diante de
controvérsia individualizada e com abrangência local, mas, isto sim, diante de
fato que, considerados os termos da petição inicial, certamente se reproduz
tanto no estado de Minas Gerais, quanto no Estado do Espírito Santo, já que
ambas as unidades federadas estão contempladas pelo Programa de
Indenização Mediada prevista no TTAC.
Ademais, não se pode perder de vista, dada a sua relevância
para fins de fixação de competência, que o Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta – TTAC, firmado pelas partes, expressamente prevê
na Cláusula nº 255 (fls. 787 dos autos) que qualquer incidente decorrente da
execução do Acordo será submetido ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado de Minas Gerais, havendo semelhante proposição também
na Cláusula nº 258, as quais, pelo caráter elucidativo, merecem transcrição:
“CLÁUSULA 255: Qualquer incidente decorrente da execução deste
Acordo, que não possa ser resolvido pelas partes signatárias, será
submetido ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais para decisão”.
“CLÁUSULA 258: Divergências de interpretação decorrentes desse
Acordo serão submetidas ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais”.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
VARA FEDERAL DE LINHARES
Av. Hans Schmoger, 808 – Conceição, Linhares – ES, CEP: 29900-495 – Telefone (27) 3048-0700

Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo
Federal para processar e julgar a presente Ação Civil Pública e determino a
remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG.

JFES
Fls 1037

Ante o reconhecimento da incompetência deste Juízo Federal e
à luz do princípio da Kompetenz Kompetenz, que restringe a atuação do
magistrado à análise da própria competência, deixo de apreciar o pedido de
tutela de urgência formulado pelas Autoras e a preliminar de ilegitimidade
passiva formulada pela UNIÃO, temas cujo conhecimento remeto ao Juízo da
12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG.
Providencie a Secretaria o cadastramento dos advogados da
Requerida FUNDAÇÃO RENOVA (fls. 943) no sistema informatizado desta
Seção Judiciária.
Remetam-se os autos ao Setor de Distribuição desta Vara
Federal para exclusão da FUVEST do pólo passivo da ação, visto que esta não
guarda relação com esta lide, devendo em seu lugar ser inserida a Requerida
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
Intimem-se as partes que já se manifestaram nestes autos.
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Após, dê-se baixa na Distribuição e providencie-se o envio dos
autos ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG.
Diligencie-se.
Linhares/ES, 22 de junho de 2017
(Assinado Eletronicamente - Art. 1º, § 2º, III, “a”, da Lei nº 11.419/06)

WELLINGTON LOPES DA SILVA
Juiz Federal
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