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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Justiça de Primeira Instância 

Comarca de BELO HORIZONTE / Central de Plantão de Belo Horizonte - CEPLAN

 

PROCESSO Nº: 5001840-79.2022.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

ASSUNTO: [Dano Ambiental]

REQUERENTE: ESTADO DE MINAS GERAIS e outros
 

REQUERIDO(A): vallourec tubos do brasil s/a

Autos de nº. 5001840-79.2022.8.13.0024 (a)

DECISÃO

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS e o ESTADO DE MINAS GERAIS ingressaram em
juízo em desfavor de VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A
com a presente ação civil pública com pedido de tutela
provisória antecipada em caráter antecedente   ao
argumento de que a empresa requerida é responsável
pela exploração de minério de ferro na Mina Pau Branco,
situada entre os municípios de Brumadinho e Nova
Lima/MG. Asseveraram que a requerida tem por
obrigação assegurar a estabilidade e a segurança das
barragens, pilhas e demais estruturas do complexo de
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mineração a fim de não causar danos a terceiros.
Apontaram que recentemente foi homologada
transação, em 17 de dezembro de 2021(autos nº
5002343-33.2021.8.13.0090), através da qual foram
avençadas   medidas preventivas de segurança com a
contratação de auditoria técnica independente para
avaliar as condições da estrutura do empreendimento
minerário, que ainda não iniciou o trabalho.

No entanto, no dia de hoje, foi amplamente
divulgada pela mídia o rompimento do talude de pilha
de rejeitos (pilha Cachoeirinha), com transbordo de
sedimentos que seguiram  caminho para a Rodovia BR-
040, causando diversos danos socioambientais e
socioeconômicos ainda pendentes de mensuração.

Por consequência, fundado no direito a segurança,
estabilidade das estruturas afetadas e a prevenção de
danos coletivos, não perdendo de vista a continuidade
do período chuvoso, requerem, em sede de tutela
provisória, que a requerida proceda junto a Pilha
Cachoeirinha, situada na Mina Pau Branco, bem como
em todas as pilhas com risco cumulativo ou sinérgicos
com o dique Lisa: I) a obrigação de suspender toda e
qualquer atividade de disposição de material de
qualquer natureza; II) que a requerida adote todas as
medidas tecnicamente necessárias a assegurar a
estabilidade e segurança, com elaboração, no prazo de
48 horas, de plano de ações e cronograma, por equipe
técnica especializada (ART), seguindo as diretrizes dos
órgãos públicos; apresentação de relatórios semanais
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nos autos das medidas adotadas; III) que a requerida
execute todas as medidas emergenciais previstas no
Plano de Ação e Emergência, sempre como base no pior
cenário, inclusive contemplando a mancha de
inundação, conferência e adequação de rotas de fuga,
pontos de encontro, sinalização de campo e sistemas de
alarme, bem como adotar as medidas específicas e
suficientes para resgatar atingidos, pessoas e animais,
mitigar impactos ambientais, assegurar o abastecimento
de água potável às comunidades afetadas e resgatar e
salvaguardar o patrimônio cultural; IV) em caso de
evacuação, deverá a requerida apresentar plano
detalhado informando as pessoas que estão sendo e
que serão realocadas; as pessoas que não quiseram
deixar suas casas; os locais onde serão alojadas, bem
como seus animais; deverá a requerida responsabilizar
pelo abrigamento e arcar com os custos das pessoas e
animais (em hotéis, pousadas ou imóveis locados),
observando a dignidade e adequação dos locais às
características de cada indivíduo e família sempre em
condições equivalentes ao status quo à desocupação; V)
fixação de multa diária para o caso de descumprimento
da decisão; VI) bloqueio de valores encontrados da
requerida vis Sisbajud no importe de um bilhão de reais,
ou indisponibilidade de bens móveis e imóveis para
reparação dos danos ambientais e sociais decorrentes
dos fatos apontados;

É o relatório. DECIDO.
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Inicialmente cumpre observar a competência deste
juízo plantonista, nos termos do art. 93, II do CDC ,
levando em conta que os efeitos do transbordo de
rejeitos apontado na Pilha Cachoeirinha, situada na Mina
Pau Branco situada entre os municípios de
Brumadinho/MG e Nova Lima/MG, afetou   o meio
ambiente e o arco de consumidores dos municípios da
região metropolitana, inclusive desta capital mineira.

        Pois bem. Para se alcançar a tutela coletiva o
Legislador criou várias ferramentas processuais,
como as ações civis públicas e as ações coletivas,
que devem ser observadas de forma conglobada, já
que as técnicas processuais disponíveis tem como
fim constitucional a efetiva utilização tanto na
proteção coletiva de direitos individuais quanto na
tutela jurisdicional de interesses metaindividuais,
permitindo ao Juiz, como agente constitucional,
buscar de forma ampla as premissas básicas do
processo coletivo de máxima efetividade e
viabilização do acesso à justiça, não perdendo de
vista que referidos princípios se relacionam não
apenas com sujeitos processuais determinados ou
indicados como envolvidos nos interesses
transindividuais, pois as garantias do processo
coletivo se relacionam com toda a sociedade.

           Aliás, o próprio art. 322, §2º, do CPC
ressalta que a interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação e observará o princípio da
boa-fé.

1
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          No caso em comento, os fatos narrados tem
potencial para gerar danos de natureza coletiva
(transindividuais, de natureza indivisível, e
individuais homogêneos), assim como danos
individuais concretos, não presumidos.

           De outra parte, na esteira do entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
responsabilidade pela reparação do dano ambiental
é objetiva, informada pela teoria do risco integral,
ou seja, compete ao poluidor a prova da segurança
de seu empreendimento e que sua atividade não
causou o dano ambiental. Até aqui, os indicativos
são de que a Requerida causou danos
socioambientais produzidos pelo escorregamento de
parte da Pilha Cachoeirinha e o galgamento do
dique Lisa.

           Aliás, assim já decidiu o eg. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO - AUSÊNCIA DE
NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO -
DEMANDA LIMITADA A DANOS INDIVIDUAIS - ÔNUS DE DIFÍCIL
DESINCUMBÊNCIA. I - Expondo o julgador satisfatoriamente as razões
pelas quais adotou determinada conclusão, não há que se falar em
nulidade da decisão por ausência de fundamentação, não ocasionando
esse vício a adoção de fundamentação sucinta. II - Segundo a
jurisprudência do col. STJ, em decorrência da Teoria do Risco Integral,
compete ao poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e
que sua atividade não causou o dano ambiental. III - Não obstante a
obrigação do poluidor de demonstrar que não causou o dano ambiental
e sua responsabilidade civil objetiva, decorrente da Teoria do Risco
Integral, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano
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e do nexo causal. IV - Sendo incontroverso que a mineradora causou
grave dano ambiental em razão do rompimento da Barragem I da Mina
Córrego do Feijão, é desnecessária a inversão do ônus da prova para que
a ré demonstre que não causou o dano ambiental em questão. V - A
atribuição, à mineradora, do encargo de demonstrar que o rompimento
da Barragem não causou danos materiais e morais à parte autora geraria
situação de impossível ou de difícil desincumbência, afrontando o
disposto no art. 373, §2º, do CPC (TJMG - 1.0000.21.219484-
9/0012195259-27.2021.8.13.0000 (1);Relator(a): Des.(a) João Cancio;Data
da publicação da súmula: 14/12/2021)

 

        Ademais, também seguindo a jurisprudência
do c. STJ, sendo a responsabilidade por dano
ambiental  objetiva, informada pela teoria do risco
integral, e o nexo de causalidade o fator aglutinante
que permite que o risco se integre na unidade do
ato, descabida a invocação, pela empresa
responsável pelo dano ambiental, de excludentes de
responsabilidade civil para afastar sua obrigação de
indenizar, máxime se tratando de atividade
potencialmente perigosa, não perdendo de vista que
intempéries como as previsíveis fortes chuvas de
verão devem ser considerados como fortuito
interno, estando abarcado pelo risco-proveito da
atividade econômica minerária exercida pelo
Requerido.

            De qualquer modo, até mesmo como
corolário do direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (artigo 225 da CF), deve
ser observado o princípio da precaução, que
pressupõe a inversão do ônus probatório,
competindo a quem supostamente promoveu o
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dano ambiental comprovar que não o causou ou que
a substância lançada ao meio ambiente não lhe é
potencialmente lesiva.

           Sendo assim, presentes os elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de
dano, na linha do artigo 300 do CPC, pertinentes
são as medidas de obrigação de fazer solicitadas
pelos autores.

 
               Não obstante, faz-se importante destacar
que destacar quanto ao pedido de bloqueio de
valores e bens da requerida, a fim de garantir a
reparação de eventuais danos ambientais e sociais,
que o plantão noturno e de final de semana
somente se justifica quando há risco iminente de
perecimento de direito, de acordo com o disposto
na PORTARIA CONJUNTA Nº 1313/PR/2021
(Alterada pela Portaria Conjunta da Presidência n°
1320/2021), não perdendo de vista que o arresto
de valores via SISBAJUD para garantir execução
envolve a utilização de sistema judicial que exige
prazo para diligências e obtenção de resposta que
são considerados em dias úteis pelos órgãos e
instituições a ele vinculados, devendo ser analisada
pelo Juiz Natural após o plantão de recesso, quando
do retorno ao funcionamento normal do Poder
Judiciário, a partir de segunda-feira (10/01/2022).
Em reforço à postergação de tal análise para o juiz
natural, é importante dizer que o valor a ser fixado
como passível de ser bloqueado depende de
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parametrização, observando dados objetivos que
possam ajudar a estipular um montante próximo do
que se espera em eventual reparação pelos danos
provocados pelo Requerido.

 
Isso posto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a
requerida VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A proceda na
Pilha Cachoeirinha, situada na Mina Pau Branco, bem
como em todas as pilhas com risco cumulativo ou
sinérgicos com o Dique Lisa as seguintes ações:

I)   suspenda toda e qualquer atividade de
disposição de material de qualquer natureza, incluindo
estéril e rejeitos;

II)   adote todas as medidas tecnicamente
necessárias a assegurar a estabilidade e segurança dos
referidos empreendimentos, com elaboração, no prazo
de 48 horas, de plano de ações e cronograma, por
equipe técnica especializada (ART), bem como inicie a
execução do plano, seguindo as diretrizes dos órgãos
públicos; apresentação de relatórios semanais nos autos
das medidas adotadas;

III)   execute todas as medidas emergenciais
previstas no Plano de Ação e Emergência (PAEBM),
sempre como base no pior cenário, inclusive
contemplando a mancha de inundação como um todo e
potenciais efeitos cumulativos e sinergéticos com outras
estruturas, com conferência e adequação de rotas de
fuga, pontos de encontro, sinalização de campo e
sistemas de alarme, bem como adotar as medidas
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específicas e suficientes para resgatar atingidos, pessoas
e animais, mitigar impactos ambientais, assegurar o
abastecimento de água potável às comunidades
afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural;

                   IV) em caso de evacuação, deverá a requerida
apresentar plano detalhado informando as pessoas que
estão sendo e que serão realocadas; as pessoas que não
quiseram deixar suas casas; os locais onde serão
alojadas, bem como seus animais; deverá a requerida
responsabilizar pelo abrigamento e arcar com os custos
de traslado das pessoas e animais (em hotéis, pousadas
ou imóveis locados), observando a dignidade e
adequação dos locais às características de cada
indivíduo e família sempre em condições equivalentes
ao status quo à desocupação, e observando a oitiva dos
atingidos. Também assegurar à coletividade dos
moradores desalojados integral assistência, incluindo
assistência médica e de transporte escolar, às suas
expensas, sempre em condições equivalentes ao status
quo anterior à desocupação, devendo, ainda,
disponibilizar equipe multidisciplinar composta por, no
mínimo, assistentes sociais, psicólogos e médicos em
quantidade suficiente para o atendimento das
demandas apresentadas, pelo tempo que se fizer
necessário, devendo ser amplamente observadas as
medidas necessárias para a prevenção e contenção da
propagação da atual pandemia decorrente da
proliferação da COVID-19. Ainda, que seja apresentado
nos autos plano e informações detalhadas sobre as
pessoas e animais que estão sendo e/ou que serão
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realocados, os locais onde estão ou serão abrigadas,
além de relatório circunstanciado de todas as ações de
apoio desenvolvidas e sobre as pessoas que não
quiseram deixar suas casas, e, a partir de então,
atualização das informações com periodicidade
semanal, enquanto mantidas situações de alerta, bem
como efetive ações de remoção dos bens de uso pessoal
das residências e dos veículos dos atingidos que tiveram
ou que terão que ser removidos das suas residências,
para sua entrega a seus legítimos proprietários, com
fornecimento de cronograma pormenorizado e
metodologia de implementação. Devendo a Requerida
adote todas as medidas necessárias para que haja a
efetiva vigilância, ainda que remota, das propriedades
públicas e privadas em todas as áreas em que ocorrer
evacuação de pessoas, com vistas a evitar saques,
vandalismos ou outras condutas criminosas, pelo tempo
que se fizer necessário.

                         V) Promova o resgate e cuidado imediato dos
animais isolados, bem como garanta a provisão de
alimento, água e cuidados  veterinários àqueles animais
cujo resgate não for tecnicamente  recomendável, assim
caracterizado em relatório técnico, firmado pelo
profissional responsável pela execução do plano
emergencial,   até o resgate dos animais e sua entrega 
aos seus tutores. Caso o animal não possa ser entregue
ao seu tutor, deverá ser mantido em abrigo que
assegure condições de bem-estar   inerentes a cada
espécie.

                                                                 Fica fixada   multa diária para caso de
descumprimento no valor inicial de um milhão de reais.



09/01/2022 00:17 · Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

https://pje-consulta-publica.tjmg.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=ac33dbebe… 11/12

                                                                   O pedido de bloqueio de valores pelos
sistemas conveniados deve ser analisados pelo juiz
natural a partir da próxima segunda-feira.     
 

Vale esta decisão como   mandado, devendo o
requerido ser intimado para cumprimento imediato da
tutela de urgência cautelar em caráter antecedente
concedida.

Proceda-se a citação do Requerido   dos termos da
ação. 

I-se.

Com o cumprimento dos itens acima junto a
Secretaria do Plantão, remetam-se os autos a livre
distribuição a uma das Varas da Fazenda Pública
Estadual desta Comarca, com as nossas homenagens.

I.

 

Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes

Juiz de Direito (Plantão Cível)
 

 

1 Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

        I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

        II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional
ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente
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AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 1549, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE - MG - CEP:
30190-002 

Assinado eletronicamente por: SERGIO HENRIQUE CORDEIRO CALDAS
FERNANDES
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