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Brasília, 08 de dezembro de 2020 
CEEM – Nº.0475/20 

 

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MINAS GERAIS; 

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. 3º VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MINAS GERAIS;  

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. COORDENADOR DO CEJUSC 2º GRAU; 

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG; 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS; 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ADVOGADO GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 

Referência: Minuta de acordo a ser celebrado entre Estado de Minas Gerais, 
Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais e Vale S.A, com interveniência do Ministério Público Federal, da 
Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública da União. 

 

Processos nº: 5010709-36.2019.8.13.0024; 5026408-67.2019.8.13.0024; 
5044954-73.2019.8.13.0024; 5087481-40.2019.8.13.0024. 

 

As entidades de fato e de direito da sociedade civil que ao final 

subscrevem a presente vêm, respeitosamente, reiterar considerações e 

expressar suas preocupações acerca do processo de negociação de 

minuta de acordo a ser celebrado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS, 

representado pela Advocacia-Geral do Estado e pelas Secretarias de 

Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG/MG) e de Infraestrutura e 

Mobilidade (SEINFRA/MG);  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS (MPMG); a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
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MINAS GERAIS (DPE/MG) e a VALE S.A. (VALE), com interveniência do 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), da ADVOCACIA GERAL DA 

UNIÃO (AGU) e da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). 

  Conforme destacado em primeira comunicação acerca dessa temática, 

tomou-se conhecimento, em outubro de 2020, de minuta apresentada pelo 

Estado de Minas Gerais, com o apoio do MPMG e da DPE/MG, para 

“definição das obrigações de fazer e de pagar da Vale, visando à reparação 

integral, inclusive mediante restauração, a recuperação, a remediação, a 

reabilitação e a compensação de danos, impactos e prejuízos 

socioambientais e socioeconômicos causados em decorrência do 

rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA, da mina Córrego do Feijão, e 

de seus desdobramentos”. 

 As entidades subscritoras, assim como as comunidades atingidas e a 

sociedade em geral, foram surpreendidas por tal iniciativa, até então levada 

a diante sem qualquer procedimento de publicização, transparência ou 

consulta pública. Diante disso, apresentou-se em 12 de novembro de 2020 

uma primeira comunicação que expressou a preocupação das subscritoras 

acerca do referido processo de negociação. Apontou-se naquela 

oportunidade, em suma: 

● A responsabilidade jurídica da Vale S/A pela reparação integral dos danos 

causados em virtude do rompimento das barragens de rejeitos da Mina de 

Córrego do Feijão;  

● O reconhecimento pelos esforços envidados pelas instituições de justiça na 

apuração e punição dos responsáveis, assim como na busca pela 

reparação dos danos causados; 

● A notória importância da legislação brasileira que possibilita e fomenta 

métodos consensuais de solução de conflitos de forma mais ágil e eficiente; 

● A necessidade de transparência do processo de negociação dos termos do 

acordo a ser celebrado, em homenagem ao princípio da publicidade; 

● Que a ausência de acesso à informação e participação social nos acordos 

celebrados no caso do rompimento da barragem de Fundão, que atingiu 

toda a Bacia do Rio Doce, foi extremamente prejudicial ao processo de 
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reparação de danos naquele caso e deveria servir como aprendizado para 

o presente caso; 

● Que, apesar da complexidade de se conduzir mediação de tamanho porte, 

é grave o fato de que a comunidade não pôde acompanhar as audiências 

de negociação; 

● Que desconsiderar a participação popular é negar a centralidade das 

vítimas no processo de reparação. 

Em 16 de novembro de 2020, representantes do Estado de Minas 

Gerais, da AGE, do MPMG, do MPF, da DPE e da DPU apresentaram nova 

proposta de minuta de acordo. Em 17 de novembro de 2020, foi conduzida 

nova audiência, na qual foi deferido o pedido da Vale S/A para analisar a 

proposta feita pelas instituições de justiça e agendada nova audiência para 

9 de dezembro.  

Muito embora desde então representações das entidades 

subscritoras tenham podido se reunir em uma ocasião com representantes 

do Estado de Minas Gerais e AGE e obter explicações sobre os termos da 

proposta de acordo, é de se ressaltar que os principais destinatários dessas 

explicações são e devem ser as comunidades atingidas. Muito além, não 

devem as comunidades atingidas e a sociedade em geral receber tão 

somente explicações por parte do Poder Público e das instituições de 

justiça atuantes em um regime democrático. Isso porque o pressuposto de 

qualquer processo de reparação de danos, especialmente em casos de 

graves violações de direitos humanos como o presente, deve ser a 

centralidade das vítimas.  

São vítimas desse caso as 272 pessoas que perderam suas vidas. 

São vítimas desse caso as comunidades destruídas pela lama, as 

comunidades que até hoje sofrem com o desabastecimento hídrico e com 

a contaminação ambiental. São vítimas desse caso as populações 

tradicionais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas, agricultores e 

agricultoras da Bacia do Rio Paraopeba; os familiares de cada uma das 

vítimas fatais e suas comunidades; os cidadãos dos municípios atingidos e 

tantos mais, justamente em razão do caráter transindividual dos danos 
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ocasionados. Portanto, independentemente da legitimidade das partes 

para atuarem na tutela dos direitos transindividuais, o princípio da 

centralidade das vítimas não pode ser afastado ou olvidado.  

Alega o Comitê Gestor Pró-Brumadinho que o processo tem sido 

conduzido de forma transparente e participativa. No entanto, nem ao menos 

no site desse mesmo Comitê é possível encontrar a minuta em negociação. 

É de se pontuar que os esclarecimentos prestados à imprensa são 

extremamente genéricos e insuficientes para um controle social informado.  

Vê-se com bons olhos o fato de que o pedido de quebra de sigilo em 

relação à proposta da empresa tenha sido feito pela AGE, mas o acesso a 

documentos em processos judiciais ainda é difícil para grande parte da 

população atingida, em razão das peculiaridades técnicas. Nesse sentido, 

seria importante que as versões atuais das minutas em negociação 

estivessem disponíveis nos sites do MPMG, da AGE e, especialmente, do 

Comitê Gestor Pró-Brumadinho, e que fossem traduzidas em linguagem 

acessível à população em geral. Ademais, sugere -se a criação de uma 

agenda de reuniões comunitárias para informação e efetivo debate sobre 

os termos do acordo. 

Além disso, o Comitê informa ter realizado três audiências públicas 

sobre o tema. É válido destacar que referidas audiências públicas foram 

realizadas às vésperas de nova audiência judicial, em meios virtuais e, 

conforme informado pelo próprio Estado, “com pico superior a 1,7 mil 

acessos simultâneos”. Não é de se desconsiderar tais esforços, mas 

também deve-se ter em mente que a consulta efetiva em espaços virtuais 

é bastante limitada e que o direito de fala em reuniões tão ampliadas 

também é limitado. 

Ainda que o acordo ora em questão diga respeito a direitos difusos 

e coletivos, não abarcando, portanto, os direitos individuais, desconsiderar 

a participação popular é negar a centralidade das vítimas no processo de 

reparação e, em última instância, desconsiderar o caráter democrático na 

tutela do interesse público.  
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Visando justamente proporcionar maior entendimento das 

comunidades atingidas acerca do processo de negociação em curso, a 

Comissão Episcopal Pastoral Especial Ecologia Integral e Mineração da 

CNBB, através da equipe da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário 

(RENSER), com o apoio da Associação Estadual de Defesa Ambiental e 

Social (AEDAS), conduziu escutas comunitárias na região de Brumadinho 

ao longo dos dias: 

DATA COMUNIDADE 

30/11 Tejuco 

01/12 Quilombos Rodrigues, 

Marinhos, Ribeirão e Sapé 

02/12 Pires 

03/12 Córrego do Feijão 

04/12 Parque da Cachoeira 

05/12 Toca de Cima 

05/12 Ponte das Almorreimas 

Em todas essas reuniões de escuta, as comunidades expressaram 

seu descontentamento em apenas serem informadas como “sujeitos 

passivos” sobre a ocorrência da negociação; relataram desconhecer os 

termos em negociação; questionaram os motivos pelos quais essas 

negociações se dariam em sigilo ou “a portas fechadas, sem representação 

de comissões e lideranças”. Questionaram se o novo acordo pode 

prejudicar a atuação da Assessoria Técnica Independente ou o auxílio 

emergencial e destacaram que sem participação, não pode haver acordo.  

“O sentimento é de decepção e tristeza; luto para sobreviver e vivo em crise desde 
que perdi minha filha no rompimento”. J.F.S. 

 

“Está difícil demais a situação”. W.O 

 

“Depois de quase dois anos, sinto que não veio gente para ajudar. Já não tenho 
pensamentos bons na cabeça”. C.P. 
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"Perdi uma irmã, uma cunhada, vários amigos. Hoje tenho vistos a vale querendo 
assinar acordo para se safar das suas próprios crimes. Não temos 
conhecimento dos fundamentos desse acordo". A. F. 

 

"Quando nos damos conta de como o acordo está sendo trabalhado, é um misto 
de sentimento que nos atinge: é medo, é revolta, é incerteza". F. M. R. 

 
"Nós precisamos não só ter voz, mas também estar a par do que está 
acontecendo. Informações nenhuma foi repassada para as lideranças das 
comunidades. O que queremos é ter participação, ter voz e sermos 
informados do que está sendo negociado". P. P. S. 

 

"Quando me pedem sobre o acordo da Vale com o Governo de Minas gerais, o 
que posso dizer é que ninguém das comunidades está sendo ouvidos. A Vale 
e o Governo não chamaram nós para uma conversa sobre o que estão 
tratando, não consultaram ninguém. O que a gente imagina., não é a nosso 
favor porque se não eles não estariam negociando de portas fechadas". M. 
F. S. 

As comunidades quilombolas, inclusive, lembraram o Protocolo de 

Consulta Prévia, Livre e Informada, elaborado junto à SEDESE/MG, como 

importante instrumento de participação e que não pode ser deixado de lado.  

Assim, apesar de louvável a busca por celeridade na implementação 

das medidas reparatórias, firmar acordo de tamanha grandeza e relevância 

às pressas e sem oportunizar as contribuições da sociedade civil e, 

especialmente, das populações atingidas coloca em risco a legitimidade, a 

efetividade e o grau de justiça de referido instrumento. Vale lembrar que o 

direito fundamental de acesso à justiça contempla não somente a garantia 

de acesso às instâncias judiciais, mas, principalmente, o acesso 

substantivo aos direitos. 

Com as considerações acima colocadas, recomendamos a 

paralisação das negociações até que seja conduzido processo efetivo de 

escuta e participação das comunidades atingidas na construção do acordo. 

Submetemos as presentes considerações à apreciação de quem 

possa interessar, esperando contribuir para um processo de negociação 

mais transparente e que possa garantir justiça às comunidades atingidas e 

ao meio ambiente. 
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Assinam: 

Comissão Episcopal Pastoral Especial Ecologia Integral e Mineração / CNBB  

Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário / Arquidiocese de Belo Horizonte  

Grupo de Trabalho de Ecologia Integral e Mineração – Regional Leste 2 / CNBB  

Rede Igrejas e Mineração 

 

 


