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1. Apenas para situar o público estrangeiro, qual o papel do Ministério Público Federal 
no caso do rompimento da barragem de Fundão?  
 
O Ministério Público Federal (MPF), no direito brasileiro, tem a função tanto de defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, como também é o titular da ação penal. Deve, portanto, atuar na 
promoção e proteção dos direitos humanos – inclusive exercendo uma função de 
Ombudsman – e, ainda, exercer a persecução penal perante a Justiça. 
 
Em consonância com essas funções bastante amplas, o MPF, com relação ao desastre 
do rompimento da barragem de Fundão, na bacia do Rio Doce, por meio de um grupo 
de procuradores da República que integram a Força-Tarefa Rio Doce, tem atuado em 
duas vertentes, buscando: 
 
- promover a responsabilização civil das empresas Samarco e de suas controladoras, as 
mineradoras BHP Billiton e Vale. Isso ocorre no âmbito de uma ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público Federal em 02 de maio de 2016 contra essas três 
mineradoras, bem como contra os entes federativos União Federal, Estado de Minas 
Gerais e órgãos das respectivas administrações indiretas. Os pedidos formulados nessa 
ação civil pública são amplos e variados, pois os danos causados pela Samarco, BHP 
Billiton e Vale na bacia do Rio Doce são extremamente extensos, profundos e 
multidimensionais; 
 
- promover a responsabilização penal dos envolvidos, tendo sido ajuizada uma ação 
criminal em outubro de 2016, em que foram denunciadas 21 pessoas pelos homicídios 
cometidos com dolo eventual, de um total de 26 acusados por crimes diversos, sendo 
22 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas, quais sejam, as mineradoras Samarco, BHP 
Billiton Brasil e Vale, além da empresa VogBR, que emitiu laudo atestando a 
estabilidade da barragem. Todavia, a Justiça Federal concedeu ordens de habeas 
corpus trancando a ação penal contra alguns dos denunciados. 
 
 
2. Após cinco anos, como está a situação das comunidades atingidas em geral? 
 
A dura realidade é que o desastre está em andamento até hoje, pois novos danos são 
produzidos repetidamente contra a população atingida. São danos que se renovam 
diariamente tanto pela ação das empresas, como pelas atividades da Fundação 



Renova, uma entidade de direito privado criada pela Samarco, BHP Billiton e Vale em 
um acordo (chamado TTAC) que elas firmaram, em março de 2016, com os entes 
federativos, ou seja, com a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo 
e órgãos de suas administrações indiretas. Na ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público Federal dois meses depois de as empresas e entes federativos 
terem assinado o TTAC, o MPF questionou, entre outros pontos, a completa ausência 
de participação da população atingida nesse acordo das empresas rés com os entes 
federativos. Afinal, era dos direitos delas que o TTAC tratava. Desde aquele momento, 
já considerávamos que a Fundação Renova foi criada como um anteparo para proteger 
a imagem dessas mineradoras. Infelizmente, passado tanto tempo, não há qualquer 
dúvida de que a Fundação Renova tem atuado muito mais como um instrumento de 
limitação da responsabilidade das empresas do que como um agente de efetiva 
reparação humana, social e ambiental. 
 
A área de saúde constitui um exemplo muito triste dessa forma de atuação da 
Fundação Renova e, portanto, também das empresas rés. De maneira absolutamente 
disfuncional, a Fundação Renova atuou e ainda atua para impedir o acesso da 
população atingida a estudos sobre avaliação de risco à saúde humana (ARSH). O 
Ministério Público Federal precisou atuar de maneira intensa para viabilizar a 
realização das devolutivas de informação dos resultados de tais estudos de ARSH, que 
foram realizados, por uma empresa independente das empresas, nos municípios de 
Mariana e Barra Longa, em Minas Gerais, para as populações nele residentes. Seguidas 
dificuldades foram colocadas, inclusive pelo governo estadual, para protelar essa 
divulgação à população. Mas até, hoje, apesar de já termos requerido a publicização 
dos estudos em petições dirigidas ao Juízo Federal da 12ª Vara Federal de Belo 
Horizonte, a população do município de Linhares, no Estado do Espírito Santo, ainda 
não teve atendido o seu direito à informação adequada e desconhece inteiramente as 
conclusões dos estudos de ARSH realizados na região estuarina. Para se ter uma ideia, 
Samarco, BHP Billiton e Vale peticionaram na 12ª Vara Federal em Belo Horizonte 
requerendo que, quando o Ministério Público Federal ou outros órgãos vierem a ter 
acesso ao conteúdo de tais estudos, devam mantê-los confidenciais, o que é um 
completo absurdo, seja diante da independência institucional desses órgãos, seja por 
obstar o acesso da população atingida, violando seu direito à informação adequada. 
 
Temos visto também a Fundação Renova rescindindo convênios com entidades 
independentes para a realização de estudos na área. Isso evidencia, de maneira cabal, 
que a Fundação Renova tem sido direcionada para, na realidade, limitar a 
responsabilidade civil das empresas rés. Apesar dessa realidade lamentável, Samarco, 
BHP Billiton e Vale aportam expressivos recursos à Fundação Renova que têm sido 
utilizados na área de propaganda. Mas o que cabe à Fundação Renova é promover a 
reparação integral, e jamais ficar propagandeando medidas que – além de 
constituírem sua obrigação e sua razão existencial –, na realidade, se mostram irreais e 
mais parecem obra de ficção. 
 
Recentemente, começaram a surgir processos privados que monetarizam a reparação. 
Claro que isso é um capítulo muito importante para a população atingida, mas nem de 
longe pode ser visto como uma reparação exitosa. Para ficarmos no exemplo de saúde, 



alguns estudos de avaliação de risco à saúde humana foram interrompidos, e o 
capítulo das indenizações individuais não pode ser confundido com a integralidade da 
reparação. Essa visão restritiva da reparação é exemplo contundente de que as 
empresas rés não pretendem efetivamente resolver o problema de uma reparação já 
tão tardia. O que Samarco, BHP Billiton e Vale pretendem é dar o problema por 
resolvido. Há uma atuação continuamente desrespeitosa aos direitos humanos por 
parte de Samarco, BHP Billiton, Vale e da fundação privada que elas instituíram, a 
Renova. 
 
3. Ainda nos primeiros meses e anos pós rompimento da barragem, foram tentadas 
soluções consensuadas com as empresas Samarco, Vale e BHP. O senhor pode dar um 
panorama geral acerca desse mecanismo criado? 
 
O primeiro desses acordos foi o termo de transação e ajustamento de conduta (TTAC), 
que as empresas firmaram com a União, os Estados de Minas Gerais e do Espírito 
Santo em março de 2016. Trata-se, o TTAC, de um acordo questionado pelo Ministério 
Público Federal, desde suas bases, na ação civil pública que ajuizou em maio de 2016. 
Importante ressaltar que, na ação civil pública ajuizada pelo MPF, não apenas as 
empresas são rés, mas também a União e o Estado de Minas Gerais integram o polo 
passivo. Há obviamente uma grave inconsistência lógica em que o TTAC seja um 
acordo celebrado entre empresas e entes federativos réus na ação ajuizada pelo MPF. 
Os réus se sentaram à mesa e fizeram um acordo entre eles. 
 
Depois, foram feitos outros acordos, um deles em janeiro de 2017, pelo Ministério 
Público Federal, prevendo que, com base no princípio do poluidor pagador, as 
empresas rés em nossa ação deveriam custear estudos de diagnósticos de danos 
socioambientais e socioeconômicos realizados por entidades independentes. Foi 
assegurado ainda que os povos indígenas atingidos, como os Krenak (que, inclusive, 
sofreram também um dano de natureza espiritual, pois consideram o Watu, como 
chamam o Rio Doce, uma entidade sagrada) e os Tupiniquim e Guarani, teriam de ser 
reparados conforme o que eles mesmos decidissem em consulta prévia, livre e 
informada, como preceitua a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho.  O mesmo foi previsto com relação aos demais povos e comunidades 
tradicionais atingidos ao longo da bacia do Rio Doce. 
 
Esse acordo de janeiro de 2017 foi aditado por um outro acordo, realizado com as 
empresas rés, em novembro de mesmo ano, pelo Ministérios Públicos Federal em 
conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nesse termo aditivo se 
reconheceu o direito da população atingida, em toda a bacia do Rio Doce, a assessorias 
técnicas independentes, de sua escolha e confiança, para apoiá-las durante o processo 
de reparação. A medida é extremamente necessária, seja para assegurar participação, 
como também para reduzir assimetrias, durante o processo de negociação, entre a 
população atingida e mineradoras que se encontram entre as maiores do mundo. 
Infelizmente, foi uma vitória de Pirro, e até hoje, entre as 18 assessorias técnicas que 
já foram escolhidas, com base nesse acordo, na bacia do Rio Doce, apenas duas 
chegaram a ser contratadas pelas empresas rés, porém seguindo um modelo diferente 
daquele que havia sido ajustado com os Ministérios Públicos, concebido para 



potencializar a independência das assessorias técnicas, mediante sua coordenação 
metodológica por um outro expert também independente das empresas rés. Houve, é 
verdade, mais três acordos pontuais que resultaram nas contratações de assessorias 
técnicas independentes, escolhidas pelos atingidos, e que se encontram atuando nos 
municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado, municípios 
localizados no Estado de Minas Gerais. 
 
Depois, em junho de 2018, um conjunto muito maior de entidades firmou um novo 
acordo que tratou da governança do processo de reparação. Atuaram lado a lado nas 
negociações as Defensorias Públicas da União e dos Estados de Minas Gerais e do 
Espírito Santo, como também o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos 
dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ocorreu uma atuação 
interinstitucional muito forte aí, que depois foi replicada no processo de reparação de 
outro desastre envolvendo a empresa Vale, o desastre ocorrido em sua mina do 
Córrego do Feijão, em Brumadinho. Esse último acordo, que se tornou conhecido 
como TAC Governança, previu espaços de participação dos atingidos no Comitê 
Interfederativo, órgão havia sido criado anteriormente, no TTAC para conduzir o 
processo de reparação, bem como nos conselhos curador e consultivo da Fundação 
Renova. Mas essas indicações dependiam do funcionamento das assessorias técnicas 
independentes em toda a bacia do Rio Doce, em sua grande maioria não contratadas 
até hoje pelas mineradoras Samarco, BHP Billiton e Vale. As assessorias técnicas 
independentes – embora já tenham, todas elas, sido escolhidas pela população 
atingida – também viabilizariam a repactuação do TTAC, o acordo que questionado 
pelo MPF na ação civil pública ajuizada em maio de 2016. Mas essa repactuação, que 
envolveria a revisão e a alteração dos programas socioeconômicos e socioambientais 
que as empresas rés e entes federativos incumbiram à Fundação Renova, deveria 
ocorrer em bases participativas. Para isso, mais uma vez seriam essenciais as 
assessorias técnicas independentes, viabilizando a participação da população da 
extensa região atingida, em dois estados da Federação brasileira. O TAC Governança, 
portanto, tinha um caráter instrumental, que é o de viabilizar a repactuação 
participativa de todos os programas de reparação, mas ele foi obstado pelas empresas 
rés diante da não contratação das assessorias técnicas independentes. Esse quadro 
desolador já foi levado à Justiça. 


