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L I N H A  D O  T E M P O  
A T U A Ç Ã O  E M  D E F E S A  D A S  V Í T I M A S

2 0 1 5

05.11.15
Às 16h20, a barragem de
Fundão, no subdistrito de
Bento Rodrigues, em
Mariana/MG, se rompe. A
barragem, de propriedade
da mineradora Samarco,
controlada pelas empresas
Vale e BHP Billiton,
continha rejeitos de
minério de ferro e tinha
capacidade para 60 milhões
de m³ desse material.

11.11.15
O MPMG, por intermédio da
1ª Promotoria de Justiça de
Mariana, garante o bloqueio
judicial  de R$ 300 milhões
da Samarco, para assegurar
os direitos das vítimas da
Comarca de Mariana, em
decisão proferida   na Ação
Cautelar 0400.15.003989-1.
O bloqueio continua vigente.
 

 

 28.11.15
Em assembleia, os
atingidos participam da
formação das comissões de
representantes, de forma
transparente e sob a
coordenação do Ministério
Público. Ao todo, 34
atingidos compõem a
Comissão de Atingidos
pela barragem de Fundão.

 

23.12.15
Em acordo judicial, a 1ª PJ
de Mariana garante
moradias alugadas pelas
empresas para famílias
desabrigadas, auxílio
financeiro emergencial
para pessoas que perderam
renda, no valor de um
salário mínimo, com
acréscimo de 20% para
dependentes, e pagamento
antecipado de indenização
no valor de   R$ 10 mil e R$
20 mil. Atualmente, 330
famílias estão em casas
alugadas e 529 recebem o
auxílio emergencial.

20.01.16
Antecipação das
indenizações pela perda dos
veículos destruídos pelas
lama, calculadas com base na
tabela FIPE, conforme
acordo homologado na Ação
Pública n. 0400.15.004335-6
 

 

 11.03.16
O MPMG e o Município de
Mariana assinam Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC), para distribuição
dos valores arrecadados
com doações, resultando
em cerca de R$ 3 mil(três
mil reais) para cada
família. Os recursos foram
distribuídos por meio de
cheques entregues  às
pessoas atingidas.

 

2 0 1 6

04



L I N H A  D O  T E M P O  
A T U A Ç Ã O  E M  D E F E S A  D A S  V Í T I M A S

13.09.16
Acordo feito entre MPMG
e empresas Samarco, Vale
e BHP Billiton garante o
ressarcimento dos custos
de energia elétrica,devido
aos aumentos suportados
pelas famílias após
sofrerem deslocamento
para Mariana. Atualmente,
255 famílias recebem a
suplementação.

2 0 1 6

04.05.16
Garantia aos atingidos de
acesso a Bento Rodrigues e
Paracatu, para celebração
de suas atividades culturais
e religiosas, em acordo  com
Município de Mariana e as
empresas Samarco, Vale e
BHP Billiton.

06.09.16
É implementada em Mariana
a primeira assessoria técnica
na Bacia do Rio Doce
destinada a auxiliar no
processo de reparação às
vítimas do desastre, em
acordo feito no processo n.
0400.16.003473-4. Foram
destinados cerca de R$ 9,5
milhões para esse objetivo,
com previsão de execução
por 4 anos. A coordenação
da assessoria técnica é feita
pela entidade sem fins
lucrativos Cáritas.
 

 

2 0 1 7

 05.10.17
Desistência da permuta de
imóveis por parte das
empresas Samarco, Vale e
BHP Billiton, que
pretendiam, após o 
reassentamento, se
apossarem das
propriedades destruídas,
conforme acordo feito na
Ação Civil Pública n.
0400.16.004335-6.

28.11.16
As empresas Samarco, Vale
e BHP Billiton assumem a
obrigação de reassentar as
vítimas de Mariana,
garantindo a participação
destas em todas as fases do
processo, conforme autos
da Ação Civil Pública n.
0400.15.004335-6. Até a
presente data, cerca de 80
projetos do reassentamento
de Bento Rodrigues foram
encaminhados ao Município
para aprovação.

10.01.17
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), assinado
entre MPMG e Arquidiocese
de Mariana, garante
utilização dos recursos
recebidos em doação para
financiar projetos coletivos
de interesse das vítimas,
como a instalação da “Feira
Noturna”, a veiculação do
jornal “A Sirene” e a
reativação do time de
futebol “União São Bento”,
 

Crédito: Comissão de Atingidos de Paracatu
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L I N H A  D O  T E M P O  
A T U A Ç Ã O  E M  D E F E S A  D A S  V Í T I M A S

24.12.17
Aquisição de cestas de
natal para as famílias,
com os recursos doados
pela Maçonaria, conforme
acordo feito no Inquérito
Civil n. 0400.16.000188-1

2 0 1 7

05.10.17
Acordo entre MPMG,
Samarco, Vale e BHP Billiton
define que o cadastramento
das vítimas em Mariana seja
feito pela assessoria Cáritas,
de confiança dos atingidos,
possibilitando que todos
respondam ao cadastro
necessário ao cálculo das
indenizações. 
 

18.10.17
São pagas novas parcelas de
antecipação de indenização,
nos valores de R$20 mil e
R$10 mil para famílias que
sofreram deslocamento
físico, conforme acordo
feito na Ação Civil Pública
n. 0400.15.004335-6.

 

2 0 1 8

 27.03.18
São homologadas pela 2ª
Vara Cível de Mariana
outras 21 diretrizes de
reassentamento que
devem ser obedecidas
pelas empresas e
Fundação Renova. Entre
elas estão a conquista do
reassentamento familiar,
modalidade de reparação
do direito à moradia na
qual a família atingida
pode indicar para compra
um imóvel em qualquer
localidade, caso não deseje
voltar para as novas
comunidades que estão
sendo construídas. 

08.02.18
Em assembleia, a
comunidade de Bento
Rodrigues aprova o projeto
urbanístico conceitual para
construção do novo
subdistrito. 

06.02.18
Acordo feito entre MPMG e
empresas no processo n.
0400.15.004335-6 estabelece
46 diretrizes que devem ser
observadas para o
reassentamento das vítimas,
tais como a participação das
famílias na elaboração dos
projetos arquitetônicos das
casas, a garantia de moradia
aos cedidos e inquilinos que
viviam nas comunidades
destruídas e priorização de
contratação de mão-de-obra
de trabalhadores vítimas do
desastre na reconstrução das
casas nos reassentamentos.
 
 

 

Crédito: Aline Lourenço/Diálogos
Comunitários MPMG
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L I N H A  D O  T E M P O  
A T U A Ç Ã O  E M  D E F E S A  D A S  V Í T I M A S

2 0 1 8

13.07.18
Os atingidos conquistam na
Justiça o direito a terem
assistência técnica rural
por, pelo menos, 5 anos após
a entrega das casas, devendo
as empresas Samarco, Vale e
BHP Billiton arcarem com as
despesas referentes à
reativação econômica das
famílias atingidas e a volta
das atividades agrícolas e
pecuárias. O acordo foi
celebrado pelo MPMG e
empresas no processo n.
0400.17.004149-7. Além
desta, outras 3 diretrizes de
reassentamento foram
homologadas entre MPMG e
empresas na ocasião.
 

01.08.18
O início das obras do
reassentamento de Bento
Rodrigues é autorizado
pela Prefeitura de Mariana.
A assinatura do alvará de
obras ocorreu durante a
realização da 8ª reunião do
Grupo de Trabalho "GT
Moradia", sob coordenação
da 1ª PJ de Mariana.

 

Crédito: Pedro Ferreira / Comunicação PMM

02.10.18
A 1ª PJ fecha acordo com as
empresas Samarco, Vale e
BHP para indenização final
das vítimas de Mariana.
Alguns pontos principais
assegurados no acordo: as
indenizações oferecidas
pela Fundação Renova
devem observar as
informações levantadas no
cadastro aplicado pela
Cáritas; liberação de
recursos para contratação
de 24 advogados para
assessoria dos atingidos na
fase de negociações com a
Fundação Renova; inversão
do ônus da prova e garantia
de ampla
produção probatória nas
fases de cumprimento de
sentença a favor dos
atingidos; interrupção da
prescrição. 2 0 1 8

06.11.18
Os atingidos e a 1ª PJ de
Mariana recebem a visita da
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos para
apurar violações às pessoas
atingidas por atividades de
mineração. A visita resultou
em relatório, disponível em:
www.oas.org/es/cidh

18.12.18
Acordo feito entre MPMG e
empresas garante mais R$
7,4 milhões para execução
das atividades da assessoria
técnica dos atingidos para
2019, ampliação da equipe
de 13 para 46 profissionais e
contratação de consultorias
especializadas.

22.01.19
O processo de cadastro das
vítimas da barragem em
Mariana é prorrogado para
até março de 2020. Para isso,
a 1ª PJ conseguiu junto às
mineradoras a liberação de
R$ 2,1 milhões provenientes
dos recursos bloqueados da
Samarco. 
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L I N H A  D O  T E M P O  
A T U A Ç Ã O  E M  D E F E S A  D A S  V Í T I M A S

2 0 1 9

24.01.19
É entregue o 1º dossiê do
cadastro à família atingida
de Bento Rodrigues. O
processo de cadastramento
em Mariana é coordenado
pela Cáritas, assessoria
técnica de confiança dos
atingidos. A reformulação
do cadastro teve início em
2017.
 

26.02.19
Após pedido feito pela 1ª
PJ, a Justiça estadual fixa
prazo máximo de 27.08.20
para entrega de todas as
casas dos reassentamentos
em Mariana, sob pena de
multa de R$ 1 milhão por
dia de atraso. Inicialmente,
a Fundação Renova
divulgava que as obras
seriam concluídas até
março de 2019, o que não
foi cumprido. 

 

25.04.19
Acordo feito em ação
proposta pelo MPMG contra
as empresas Samarco, Vale
e BHP Billiton garante R$
11,4 milhões por ano para as
áreas de saúde e assistência
social do Município, que
ficaram sobrecarregadas
após o desastre ocorrido em
05.11.2015. O recurso será
utilizado para contratação
de profissionais e compra
de equipamentos. O repasse
anual tem prazo de 3 anos
após a conclusão das casas.

Crédito: Suzane Pinheiro / Cáritas
2 0 1 9

04.06.19
Prefeitura de Mariana e
MPMG entregam às vítimas o
alvará de licenciamento
para início das obras do
reassentamento de Paracatu
de Baixo.
 

11.06.19
Decisão judicial nos autos
da ação n. 0400.15.003989-
1 julga procedente o pedido
da 1ª PJ para liberação de
recursos para a contratação
do IPEAD/UFMG com a
finalidade de elaboração da
matriz de danos dos
atingidos de Mariana.
Trata-se da valoração pelas
perdas e danos sofridos,
para que as indenizações
pagas sejam justas.

29.07.19
Começa a ser construída a
primeira das 255 casas do
reassentamento de Bento
Rodrigues. O projeto
arquitetônico é feito com a
participação da família.

 Crédito: Pedro Ferreira/PMM Crédito: Pedro Ferreira/PMM
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E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  S O C I O E C O N Ô M I C A

 
 Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio das Promotorias de Justiça
da Comarca de Mariana, ajuizou 23 processos, entre Ações Civis Pú́blicas, Cumprimentos
de Sentença e denúncias, para assegurar direitos humanos  violados na tragédia. Ao todo,
foram realizadas cerca de 30 audiências judiciais, com empresas Samarco e suas
controladoras Vale e BHP Billiton, na presença dos atingidos de Mariana, os quais
participam ativamente de todas as decisões. 
 
Ação Cautelar (n. 0400.15.003989-1) pedindo o bloqueio de R$ 300 milhões da mineradora
Samarco, com o objetivo de assegurar recursos para as ações de reparação. A medida é
considerada importante até hoje, pois por meio desse fundo são financiadas diversas
conquistas dos atingidos, tais como a contratação de uma assessoria técnica em Mariana,
implementada em 2016 e a primeira da Bacia do Rio Doce, contratação de assessores
jurídicos para acompanhamento da fase de negociações das indenizações finais, assim
como todas as ações relativas ao reassentamento. 
 
três eixos que norteiam todo o processo de reparação: 1. Ações emergenciais; 2.
Indenizações finais e integrais; 3. Reassentamentos. Em 23.12.2015, houve o primeiro
acordo celebrado entre o MPMG e as empresas rés, prevendo a alocação de famílias
desabrigadas e desalojadas em moradias alugadas pela mineradora,  pagamento de auxílio
financeiro mensal a pessoas que tiveram perda de renda e antecipação de indenização
pelo deslocamento físico sofrido pelas vítimas e pela perda de familiares.
 
Promotorias de Justiça na Comarca de Mariana em defesa das vítimas e o detalhamento de
todo o processo de reparação, conforme o eixo de atuação.

Ao longo dos 04 anos de atuação em defesa das vítimas da barragem de Fundão, o 

Dias após o desastre, em 10.11.2015, a 2ª Promotoria de Justiça ajuizou a primeira 

Em seguida, foi ajuizada a Ação Civil Pública n. 0400.15.004335-6, estruturada em

A seguir, apresenta-se um quadro com o resumo com todas as ações ajuizadas pelas

ATUAÇÃO JUDICIAL
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Assunto: Direitos Humanos. Ministério Público. Relação atualizada e status das ações ajuizadas no caso Samarco. Comarca de Mariana. 

 

  

AÇÕES AJUIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOS ATINGIDOS EM MARIANA 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARIANA 

 

 

 

 

 

N.º 

 

* Natureza e número 

da ação judicial 

 

* Órgão jurisdicional 

em que tramita 

 

* Data da distribuição 

 

 

Réu(s) 

 

 

Objeto Processual 

 

Resultados e fase processual 

 

 

 

 

1 

 

Ação Cautelar n. 

0400.15.003989-1 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana1  

 

Distribuição  

10/11/2015 

 

Samarco Mineração 

S/A (Samarco) 

Ação Cautelar para bloquear 

bens da Samarco, no valor de 

300 milhões de reais, com a 

finalidade de assegurar 

recursos para indenizações e 

reconstrução das comunidades 

destruídas. 

O juiz deferiu a liminar, bloqueando 300 milhões de reais nas contas da Samarco, 

conforme decisão proferida no dia 11/11/2015. Até o momento foram liberados 16,5 

milhões de reais para pagamento de parcelas de indenizações, compra de terrenos para 

os reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu e formação da assistência técnica. A 

ação cautelar está apensada ao processo principal (Ação Civil Pública n. 

0400.15.004335-6).  

 
1 Esse processo ficou por 6 meses na 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte – entre fevereiro e agosto de 2016 –, com a numeração 10262-31.2016.4.01.3800. Em 

agosto de 2016, o processo retornou à Comarca de Mariana, em razão da decisão da Juíza que acolheu o parecer conjunto do MPMG/MPF, baseando no entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça que definiu ser de competência da Justiça Estadual os processos relativos a indenizações dos atingidos. 
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2 

Ação Civil Pública n. 

0400.15.004335-6 

 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana2 

 

Distribuição 

10/12/2015 

Samarco. Vale S/A 

(Vale). BHP 

Billiton Brasil Ltda. 

(BHP) 

Ação Civil Pública, que visa 

assegurar reparação integral 

dos atingidos de Mariana:  

(1) Ações emergenciais, 

contemplando auxílios 

financeiros imediatos e 

moradia para as vítimas; 

(2) Indenizações definitivas, 

por todos os danos causados 

(danos materiais e 

imateriais); 

(3) Reassentamento e 

reconstrução das 

comunidades destruídas 

(Bento Rodrigues, Paracatu 

de Baixo, Borba, Camargos, 

Campinas, Paracatu de Cima, 

Pedras, Ponte do Gama). 

A ação garantiu vários direitos aos atingidos, como moradia em casas alugadas pelas 

empresas até 3 meses após o reassentamento, auxílio financeiro mensal às pessoas que 

perderam renda, compra de terrenos para reassentamento, indenização pela perda de 

veículos e antecipações parciais de indenização nos valores de R$ 10.000,00 (p/ 

famílias que perderam moradia não habitual); R$ 20.000,00 (p/ famílias que perderam 

a moradia habitual); R$ 100.000,00 (p/ famílias que tiveram parentes falecidos no 

desastre). Foram realizadas 7 audiências nesse processo, sendo que na audiência do dia 

28/11/2016 as empresas assumiram a obrigação de reassentar as comunidades mediante 

processo participativo e na audiência do dia 07/04/2017 as empresas assumiram a 

obrigação de alterar o cadastro de atingidos, pois foi realizado unilateralmente pelas 

empresas, podendo causar prejuízos às vítimas. Ministério Público já solicitou nova 

audiência. Audiência de continuação foi realizada no dia 05/10/2017, em que as partes 

formularam os seguintes acordos: (a) todas as vítimas poderão responder ao cadastro 

de atingidos; (b) haverá possibilidade de um relato individual por escrito ou 

audiovisual do atingido que será anexado ao cadastro; (c) o cadastro de atingidos 

poderá ser feito individualmente ou por núcleo familiar; (d) as empresas desistiram da 

permuta entre os imóveis dos atingidos e o reassentamento.  Audiência de conciliação 

foi realizada no dia 18/10/2017, resultando nos seguintes acordos: (a) o cadastro de 

atingidos, instrumento necessário para levantar todos os danos sofridos pelas vítimas, 

será feito pela assistência técnica junto à Cáritas (e não pelas empresas); (b) haverá 

laudo de avaliação nos locais dos danos, feitos por profissionais da Samarco / Renova e 

por profissionais da Cáritas; (c) Os atingidos terão direito à mais uma parcela de 

antecipação de indenização, nos moldes do acordo de 23/12/2015, sendo R$ 20.000,00, 

sendo R$ 10.000,00 compensáveis e R$ 10.000,00 não compensáveis (para moradores 

não habituais) e R$ 10.000,00 compensáveis (para moradores não habituais). Foram 

liberados mais oito milhões e meio de reais para pagamento das parcelas de 

indenização e contratação das esquipes de aplicação do cadastro de atingidos. No dia 

02/10/2018 foi realizada audiência de conciliação, em que as partes celebraram termo 

de transação homologado pela Justiça, estabelecendo os seguintes direitos para as 

vítimas: a) direito a indenização mediante reparação integral, englobando danos 

materiais, danos morais e lucros cessantes; b) direito à consideração das informações 

 
2 Esse processo também ficou por 6 meses na 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte – entre fevereiro e agosto de 2016 –, com a numeração 10264-98.2016.4.01.3800. 

Em agosto de 2016 o processo retornou à Comarca de Mariana, juntamente com a Ação Cautelar n. 0039891-33.2015. Vale registrar que articulamos, junto ao Ministério 

Público Federal, parecer conjunto postulando o retorno de ambas as ações para a 2ª Vara da Comarca de Mariana. 
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existentes no cadastro; c) interrupção do prazo prescricional; d) possibilidade de 

ingressar com liquidação e cumprimento de sentença (LCS); e) inversão do ônus da 

prova em favor dos atingidos. 

 

 

 

 

 

3 

Ação Cautelar n. 

0400.16.000852-2 

 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição  

11/03/2016 

Município de 

Mariana. Duarte 

(Prefeito de 

Mariana) 

 

Ação Cautelar proposta para 

impedir o Município de 

Mariana de fornecer 

alimentação, transporte e 

compensação de dias letivos 

aos participantes da 

manifestação realizada em 

prol da Samarco. 

 

A juíza deferiu a liminar pleiteada pelo MPMG, proibindo o fornecimento dos citados 

benefícios (lanche, transporte e compensação de dias letivos para apoiadores do retorno 

das atividades da empresa Samarco), que seriam custeados com recursos públicos, 

conforme decisão proferida no dia 11/03/2016. A liminar foi cumprida e processo 

extinto/baixado definitivamente no dia 14/06/2017.  

 

 

 

 

 

4 

 

 

Ação Civil Pública n. 

0400.16.001481-9 

 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição  

03/05/2016 

 

Samarco. Vale. 

BHP. Município de 

Mariana. Estado de 

Minas Gerais 

Ação Civil Pública proposta 

para assegurar acesso dos 

atingidos ao território de 

Bento, bem como 

implementação de segurança 

para evitar saques e conter o 

acesso às áreas de risco. 

No dia 04/08/2016, as empresas Samarco/Vale/BHP, juntamente com o Município de 

Mariana, aceitaram um acordo parcial, comprometendo-se a manter a segurança no 

local e a entrada dos atingidos. No dia 23/08/2017 foi realizada mais uma audiência, 

em que o MPMG fez uma proposta de complementação do acordo. As empresas devem 

se manifestar no prazo de 30 dias sobre a proposta apresentada. 
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5 

 

Ação Civil Pública n. 

0400.16.001951-1 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

25/05/2016 

 

 

Samarco. 

Município de 

Mariana 

 

Ação Civil Pública para 

ressarcir 20 professores e 

servidores públicos da Escola 

Municipal de Bento 

Rodrigues, pois após o 

rompimento da barragem 

ficaram sem transporte 

escolar. Município de Mariana 

e Samarco recusaram os 

pedidos dos professores e 

demais servidores. 

 

 

No dia 27/07/2016, foi realizado acordo entre o MPMG e a Samarco na referida ação. 

Na ocasião, a Samarco se comprometeu a fornecer o transporte e/ou vale-transporte aos 

servidores afetado. Acordo homologado pela juíza e processo extinto/baixado 

definitivamente no dia 28/04/2017.  

 

 

 

 

 

6 

 

Ação Civil Pública n. 

0400.16.001960-2 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição  

25/05/2016 

José Fausto Gomes 

Ferreira 

 

Ação Civil Pública ajuizada 

contra José Fausto que, em um 

editorial publicado no jornal 

Ponto Final (de Mariana), 

designou os atingidos de 

“aproveitadores”, provocando 

dano moral coletivo. 

 

Em audiência de conciliação, realizada no dia 12/09/2016, o réu José Fausto retratou-se 

publicamente, conforme fixado no acordo, sem prejuízo de ações individuais para 

postular reparação pelo dano moral individual. O jornal Ponto Final publicou a 

retratação. Acordo homologado e processo extinto, aguardando baixa definitiva. 
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Ação Civil Pública n. 

0400.16.002584-9 

 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

07/07/2016 

 

Samarco 

Ação Civil Pública para 

garantir à atingida M.H.S. e 

seus filhos menores, em 

situação de vulnerabilidade, 

auxílio financeiro e moradia 

adequada. 

 

 O pedido liminar do MPMG foi deferido pelo juiz no dia 12/07/2016, determinando à 

Samarco que providenciasse os direitos à atingida, sendo que a Samarco cumpriu a 

decisão, fornecendo auxílio mensal à atingida e casa alugada. No dia 10/11/2016, o 

MPMG fez acordo com a Samarco, que se comprometeu a manter o auxílio financeiro 

e a casa alugada para a atingida e seus filhos. Acordo homologado e processo 

extinto/baixado definitivamente no dia 08/03/2017. 

 

 

 

 

Ação Civil Pública n. 

0400.16.002636-7 

 

Município de 

Mariana. Duarte 

(Prefeito de 

 

Ação Civil Pública ajuizada 

para que o Município de 

O Juiz deferiu a liminar pleiteada pelo MPMG, determinando o recolhimento, guarda e 

manutenção dos objetos, conforme decisão proferida no dia 20/07/2016. Em audiência 

de conciliação, realizada no dia 19/08/2016, o Município de Mariana se comprometeu 
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8 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

12/07/2016 

Mariana). Edvaldo 

(ex-Secretário de 

Governo de 

Mariana) 

 

Mariana guarde os objetos 

doados por celebridades aos 

atingidos e, posteriormente, 

faça leilão dos mesmos. 

Dentre os objetos, destacam-se 

duas blusas da seleção 

brasileira usadas pelo jogador 

“Zico”. 

 

a manter a segurança dos objetos e fazer o leilão. Em julho de 2017, o leilão foi 

encerrado, arrecadando R$ 7.955,00. 
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Ação Civil Pública n. 

0400.16.003023-7 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

03/08/2016 

 

Samarco. Vale. 

BHP. 

Ação Civil Pública para 

garantir ressarcimento para 

atingidos, em relação aos 

custos majorados de energia 

elétrica, ocasionados pelo 

deslocamento forçado para a 

zona urbana. 

 

Na audiência de conciliação, do dia 13/09/2016, a Samarco aceitou o acordo com o 

MPMG, para pagar aos atingidos a diferença causada pelo aumento nos custos de 

energia elétrica, bem como ressarcir os custos maiores verificados até a data da 

audiência. Acordo homologado pela juíza e processo extinto/baixado definitivamente 

no dia 31/10/2016.  
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Cumprimento de 

Sentença 

Homologatória n. 

0400.16.003131-8 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

09/08/2016 

 

 

 

 

 

Samarco. Vale. 

BHP 

 

Ação de Cumprimento de 

Sentença Homologatória, 

proposta para garantir direitos 

de atingidos que não foram 

reconhecidos pela Samarco até 

agosto de 2016, caracterizando 

descumprimento aos acordos 

celebrados na Ação Civil 

Pública n. 0400.15.004335-6.  

 

 

 

Nas audiências dos dias 14/09/2016, 10/10/2016 e 19/10/2016, foram reconhecidos 

direitos de 81 atingidos (auxílios financeiros, antecipações indenização, etc.). 04 

atingidos tiveram seus pedidos negados em primeira instancia. Assim, o MPMG 

interpôs recurso de agravo de instrumento. O desembargador que examinou o recurso 

reconheceu esses 04 casos liminarmente, conforme decisão proferida no dia 

16/03/2017. Portanto, no total, 85 atingidos desamparados pelas empresas 

Samarco/Vale/BHP foram beneficiados pela ação do MPMG. O mérito do recurso em 

relação aos 04 casos informados ainda não foi decidido. De qualquer maneira, essas 

famílias ficaram quase um ano sem receber seus direitos por parte das empresas, 

mesmo após todo prejuízo causado pelo desastre da barragem. 

 

 

Ação Civil Pública n. 

0400.16.003419-7 

Samarco. Vale. 

BHP. Fundação 

 

Ação Civil Pública ajuizada 

Juiz deferiu a liminar suspendendo todos os contratos em razão dos vícios de nulidade 

comprovados no inquérito civil, conforme decisão interlocutória proferida no dia 
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1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

31/08/2016 

Renova. contra Samarco, Fundação 

Renova, Vale e BHP, visando 

a anulação de contratos de 

compra de animais de 

propriedade dos atingidos e, 

subsequentemente, a 

realização de contratos com 

preços justos. 

 

12/09/2016. A negociação para pagamento justo pela compra e venda dos animais foi 

recusada pelas rés. O processo continua tramitando, sendo que o MPMG pediu a 

designação de audiência de instrução e julgamento. Aguarda manifestação da juíza 

quanto à realização da audiência. Após várias reuniões, o MPMG celebrou um termo 

de transação com as empresas, para permitir a compra e venda dos animais dos 

atingidos. O termo de transação foi homologado pela Justiça no dia 20/07/2018 e o 

processo foi extinto. 
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Denúncia n. 

0400.16.003411-4 

 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

31/08/2016 

 

6 empregados da 

Samarco. 

 

Denúncia proposta contra os 

réus, em razão das fraudes 

cometidas contra os atingidos 

para obrigá-los a aceitar a 

compra e venda de animais 

por preços irrisórios (crimes: 

artigos 171 e 173 do Código 

Penal). 

 

A denúncia foi rejeitada. O MMPG interpôs recurso em sentido estrito. O processo 

tramita regularmente, aguardando o julgamento do recurso. 
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Incidente processual 

n. 0400.16.003473-4 

 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição  

06/09/2016 

 

Samarco 

Incidente processual de 

depósito para proporcionar 

recursos necessários à 

contratação de assistência 

técnica gerida pela entidade 

sem fins lucrativos Cáritas.  

O incidente foi distribuído por dependência, ficando apenso ao processo principal n. 

0400.15.004335-6. Em seguida, o depósito foi realizado e recurso liberado para a 

Cáritas. A equipe técnica está funcionando desde novembro de 2016 e consiste no 

conjunto de profissionais para auxiliar os atingidos e o MPMG, a ser custeado pela 

Samarco. Tais profissionais não são subordinados às empresas Samarco, Vale ou BHP 

e nem à Fundação Renova. O custo total da assistência técnica é de 9,5 milhões de 

reais e será pago mediante liberação do dinheiro bloqueado em virtude da ação cautelar 

n. 0400.15.003989-1 
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Ação Civil Pública n. 

0400.16.003859-4 

 

1ª Vara da Comarca 

 

 

 

Samarco. Vale. 

BHP 

 

Ação Civil Pública buscando 

propostas alternativas à 

construção do Dique S4, que 

não venham a afetar os 

 

Juiz despachou a ação, sem analisar o mérito, solicitando informações à Justiça 

Federal. Foi realizada inspeção judicial no local. Na audiência de continuação, 

realizada no dia 23/08/2017, as empresas Samarco, Vale e BHP preferiram evitar um 

acordo e sinalizaram que irão contestar a ação. Tem o prazo de 30 dias para apresentar 
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de Mariana 

 

Distribuição 

28/09/2016 

 

direitos de propriedade e 

acesso ao território coletivo 

por parte dos atingidos. 

 

a contestação. 
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Ação Civil Pública n. 

0400.17.000256-4 

 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

24/01/2017 

Estado de Minas 

Gerais 

(Detran/MG). 

Samarco. Vale. 

BHP. Fundação 

Renova. 

 

Ação Civil Pública ajuizada 

contra os réus para 

providenciar baixa nos 

veículos dos atingidos, que 

foram destruídos pelo 

desastre. Os atingidos não 

podem arcar com esses custos, 

inclusive com o 

IPVA/DPVAT/TL, que 

continuaram a ser lançado nos 

anos de 2016/2017. 

 

 

A liminar pleiteada pelo MPMG foi deferida para suspender todas as cobranças de 

IPVA, TL e DPVAT contra os proprietários dos veículos sinistrados com perda total 

(destruídos ou desaparecidos em razão do desastre), conforme decisão proferida no dia 

21/06/2017. Foram 63 veículos sinistrados com perda total. Na audiência de 

conciliação, realizada no dia 25/07/2017, as partes celebraram o seguinte acordo: o 

Estado de Minas Gerais dará baixa nos veículos e cancelará todos os tributos, enquanto 

a Samarco e Fundação Renova se responsabilizarão pela destinação das carcaças nos 

termos da legislação. Acordo homologado e processo extinto. 
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Denúncia n. 

0400.17.000821-5 

 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

07/03/2017 

 

J.F.I. 

Denúncia proposta em face de 

pessoa que falsificou 

assinatura para recebimento de 

valores doados aos atingidos 

(crime: artigo 171 do Código 

Penal). 

A denúncia foi recebida, conforme decisão proferida no dia 24/04/2017. Foi designada 

audiência preliminar para propositura de suspensão condicional do processo. 
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Cumprimento de 

sentença 

homologatória 

n. 0034435-34.2017 

 

2ª Vara da Comarca 

 

 

 

Samarco. Vale. 

BHP. 

Com base no inquérito civil 

0400.16.000181-3, o MPMG 

requereu novo cumprimento 

de sentença, para contemplar 

30 famílias atingidas em 

Mariana que não tiveram seus 

direitos reconhecidos pelas 

Ação distribuída no dia 18/08/2017. No dia 05/10/2017, entre 9h00min e 17h00min, 

foi realizada audiência de conciliação, em que as empresas reconheceram os direitos de 

23 atingidos. Os acordos foram homologados pela Justiça. Dos 07 casos que restaram, 

em 01 caso, o Ministério Público desistiu do pedido e em 06 casos insistiu nos pedidos. 

As empresas terão prazo de 15 dias para impugnar o cumprimento de sentença e depois 

a Juíza decidirá sobre esses 06 casos que restaram. 
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de Mariana 

 

Distribuição 

18/08/2017 

 

rés/executadas. 
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Denúncia 

0400.17.003742-0 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição  

11/092017 

V.P.M. 

Denúncia com base no 

procedimento investigatório 

criminal n. 0400.17.000106-1 

que apurou o retardamento de 

documentos requisitados pelo 

Ministério Público para 

reformulação do cadastro de 

atingidos. O advogado da 

Fundação Renova foi o 

responsável pelo retardamento 

dos documentos. 

 

A denúncia foi rejeitada. O Ministério Público recorreu. 
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Cumprimento de 

sentença 

homologatória 

n. 0041497-28.2017 

(0400.17.004149-7) 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

01/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarco 

 

Vale 

 

BHP 

 

 

No dia 28/11/2016, as rés 

fizeram acordo com o 

Ministério Público para 

realizar o reassentamento das 

comunidades destruídas, 

garantindo a participação das 

vítimas, conforme processo n. 

0400.15.004335-6. Porém, 

quase 02 anos após os 

eventos, as obras não foram 

iniciadas, em virtude da 

negligencia das empresas e da 

Fundação Renova. Por isso, o 

Ministério Público ajuizou 

cumprimento de sentença para 

impor prazos e sanções às 

empresas caso não cumpram 

 

 

O Ministério Público pleiteou cumprimento de sentença homologatória, na forma 

dos artigos 536, 537 e 538, do Código de Processo Civil, para que sejam executadas as 

obrigações e as correspondentes sanções às empresas: 1. Obrigação de fazer e entregar 

coisa - realizar os reassentamentos e reconstruções dos atingidos da comunidade de 

Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e demais Comunidades (Borba, Camargos, 

Campinas, Paracatu de Cima, Ponte do Gama, Pedras), com a possibilidade de ampla e 

efetiva participação dos atingidos em todas as etapas de reassentamento e observados 

os critérios fixados nos títulos executivos, com entrega das casas às vítimas até o dia 

31/03/2019; 2. Imposição de medidas coercitivas, em caso de descumprimento das 

obrigações no prazo assinalado, com a seguinte ordem de preferência: 2.1 Multa 

coercitiva, no valor R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), por dia de atraso na 

conclusão dos reassentamentos e reconstruções; 2.2 A suspensão parcial de atividades.  

Em decisão proferida pela juíza da 2ª Vara da Comarca de Mariana em 26/02/2016, as 

empresas rés e Fundação Renova têm até 27/08/2020 para concluir todos os 

reassentamentos, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão de reais. As empresas rés 

recorreram da decisão e em audiência realizada em 17/09/2019 apresentaram a seguinte 

proposta: em troca de desistirem do recurso, o prazo para conclusão dos 
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com a obrigação de fazer os 

reassentamentos 

reassentamentos de Bento Rodrigues seria até 31.12.2020 e de Paracatu de Baixo até 

junho de 2021. A proposta se encontra em análise pelo MPMG e atingidos. 

20 Ação Civil Pública em 

litisconsórcio ativo 

com o Município de 

Mariana 

n. 0400.18.003956-4 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

03/08/2018 

Samarco 

 

Vale 

 

BHP 

 

Fundação Renova 

Prestação de serviços 

regulares de saúde e 

assistência social às vítimas 

do desastre, aperfeiçoamento 

do plano de atendimento 

integral e interrupção da 

prestação irregular (sem 

vínculo formal com o 

Município de Mariana) 

Ação distribuída no dia 03/08/2018. A ação resultou em acordo homologado no dia 

25.04.2019 entre o MPMG, Município de Mariana e as empresas Samarco, Vale e BHP 

Billiton, garantindo R$ 11,4 milhões por ano, provenientes de recursos das 

mineradoras, para investimentos nos setores de Saúde e Assistência Social do 

Município. A duração do plano de repasses é de até 3 anos após a conclusão dos 

reassentamentos, podendo ser prorrogado, caso seja necessário e mediante avaliação 

das partes. 

21 Ação Civil Pública 

Ação Civil Pública 

0400.18.005192-4 

 

1ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

26/10/2018 

Samarco 

Vale 

BHP  

Estado de Minas 

Gerais 

IEF 

FEAM  

IGAM 

Indenização prévia e justa 

decorrente do Dique S4. 

Revisão dos contratos. 

Nulidade do decreto 500 e do 

TAC. Fundamento: Inquérito 

Civil 0400.17.000172-3 

Ação distribuída em 26/10/2018. O processo se encontra na fase de especificação de 

provas. 

22 Ação Civil Pública 

0400.18.005230-2 

 

2ª Vara da Comarca 

de Mariana 

 

Distribuição 

31/10/2018 

Samarco 

Vale 

BHP 

Fundação Renova 

Ação civil para cobrar 

prejuízos não solucionados, 

danos subsequentes ao 

desastre e diretrizes sem 

acordo. Perda do tempo útil e 

dano ao projeto de vida. 

Fundamento: Inquérito Civil 

0400.15.000342-6 

Ação distribuída no dia 31/10/2018. O processo foi extinto por sentença proferida em 

13/11/2018, sob o fundamento de que todos os pedidos formulados pelo MPMG foram 

contemplados no acordo de 02/10/2018, homologado nos autos da ACP n. 

0400.15.004335-6, uma vez que as empresas rés assumiram o compromisso de 

indenizar e reparar integralmente todos os danos decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão. O MPMG, por intermédio da 1ª PJ, recorreu da decisão, estando 

pendente o julgamento no TJMG. 

23 

Cumprimento de 

Sentença 

0400.19.500281-5 

Samarco 

Vale 

BHP 

 

Cumprimento de Sentença 

para cobrar o cumprimento da 

diretriz de reassentamento 

homologada em 06/02/2018 

que garante o atendimento de 

Ação distribuída em 11/10/2019. O Ministério Público pleiteou cumprimento de 

sentença homologatória, na forma dos artigos 536, 537 e 538, do Código de Processo 

Civil, para que sejam executadas as obrigações e as correspondentes sanções às 

empresas: 1. Obrigação de fazer e entregar – as executadas devem fornecer imóveis 

separados em condições dignas de habitabilidade para todos os novos núcleos 
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novos núcleos no 

reassentamento. Fundamento: 

Inquérito Civil 

0400.19.000218-0 

familiares que se formaram (e vierem a se formar) depois do dia 05/11/2015, em 

virtude de casamentos, novas uniões, separações, divórcios, falecimentos, nascimentos 

e outras situações análogas, até o reassentamento da respectiva comunidade à qual 

pertence o núcleo familiar ou do reassentamento familiar; 2. Multa coercitiva, no valor 

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por dia de atraso na entrega de imóveis para os 

novos núcleos familiares, valor este a ser revertido em benefício das vítimas violadas. 

 

 

 



AUXÍLIOS EMERGENCIAIS
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  S O C I O E C O N Ô M I C A

 
por pessoa que sofreu perda de renda decorrente do rompimento da barragem de Fundão,
acrescido de 20% por dependente e o valor de uma cesta básica do DIEESE, fornecimento
de moradia temporária até a conclusão efetiva dos reassentamentos ou pagamento de
aluguel equivalente e antecipação de indenização por deslocamento físico para famílias
que foram desabrigadas ou desalojadas em Mariana.
 
autos da ACP n. 0400.15.004335-6 e serviu de referência para os demais territórios
atingidos ao longo da Bacia do Rio Doce. O programa de reparação emergencial faz parte
das medidas adotadas pela Fundação Renova, conforme compromisso estabelecido no
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2016 e que deu origem à Fundação.
Em 02.10.2018, o MPMG, por intermédio da 1ª PJ de Mariana, e as empresas Samarco, Vale e
BHP Billiton ratificaram o acordo de 23.12 prorrogando sua vigência. 
 
Renova e 1.141 pessoas recebem o auxílio financeiro emergencial, sendo 529 como titulares.
Em audiência realizada no dia 12/07/2018, as partes acordaram que o pagamento do
auxílio financeiro emergencial deverá ser efetuado até que sejam restabelecidas as
condições para o exercício das atividades econômicas originais ou nova atividade em
substituição à anterior, garantindo o pagamento pelo prazo mínimo de um ano após a
conclusão dos reassentamentos ou, para os que optarem apenas por receber a indenização,
pelo prazo de um ano após o recebimento da indenização final.
 
 físico.  Foram pagas duas parcelas de R$ 20 mil a pessoas que tinham moradia habitual em
distritos atingidos pela lama e duas parcelas de R$ 10 mil a atingidos com moradia não
habitual, conforme acordos de 23.12.2015 e 20.01.2016. Outro acordo, formulado em
13.09.2016, garantiu também o ressarcimento dos custos de energia elétrica suportados
pelos atingidos que sofreram deslocamento físico, uma vez que o consumo e as tarifas na
sede do Município são maiores do que em distritos e zona rural.  Atualmente, 255 famílias
são atendidas com a suplementação.
 

Os auxílios emergenciais contemplam o pagamento do valor de um salário mínimo 

O acordo que garantiu os auxílios emergenciais foi homologado em 23.12.2015 nos

Atualmente, 330 famílias estão em moradias temporárias alugadas pela Fundação

No entanto, a maior parte das vítimas que são atualmente atendidas com os auxílios

Além disso, 382 famílias receberam antecipação de indenização pelo deslocamento
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AUXÍLIOS EMERGENCIAIS
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  S O C I O E C O N Ô M I C A

emergenciais não haviam sido reconhecidas pelas Fundação Renova e empresas rés e
somente após intervenção das Promotorias de Justiça em Mariana é que elas passaram a
ter acesso aos direitos assegurados em acordos. Para isso, o MPMG ajuizou dois
cumprimentos de sentença (n. n. 0400.16.003131-8 e 0400.0400.17.00344-5), os quais
beneficiaram 111 atingidos. 
 
Comarca de Mariana fecharam parceria para encaminhamento dos casos em que a
Fundação Renova não reconhece o atingido, para ajuizamento de cumprimentos de
sentença individuais. Nos anos de 2018 e 2019, foram encaminhados pelo MPMG 193
casos, sendo que em 24 deles já houve decisão judicial favorável e outros 24 tiveram
solução extrajudicial. Apenas um dos pleitos foi indeferido em 1ª instância. As demais
demandas ajuizadas ainda estão tramitando.
 
 

Em 2018, a 1ª PJ de Mariana e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais da

Atendimento da equipe de apoio operacional do MPMG na zona rural de
Mariana para encaminhamento de casos individuais

Crédito: Aline Lourenço / Diálogos Comunitários MPMG
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CADASTRO
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  S O C I O E C O N Ô M I C A

 
 confiança dos atingidos, sob coordenação da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais.
Trata-se de uma conquista judicial das vítimas, a partir de acordo homologado em
05.10.2017, nos autos da Ação Civil Pública n. 0400.15.004335-6, entre o Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Mariana, e empresas Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton. 
 
Por esse motivo, não aderiram ao processo de cadastramento iniciado em 2016 pela
Samarco. Após várias audiências judiciais e reuniões, restou acordado entre as partes que
o cadastro passaria por um processo de reformulação, o que ocorreu durante o ano de
2017. 
 
 formulário sobre perdas e danos; 2) Realização de uma cartografia social com a família
atingida, a fim de identificar os modos de uso e ocupação do solo anteriores ao desastre; 3)
Vistoria in loco nos terrenos atingidos; 4) Tomada de termo, com a finalidade de levantar
informações sobre os danos morais. Ao final, é elaborado um dossiê com o resultado de
todas as etapas, o qual é entregue à família.
 
porém até dezembro de 2018, 925 núcleos familiares já haviam iniciado o cadastramento.
Em 24.01.2019, o MPMG e a Cáritas fizeram a entrega do primeiro dossiê concluído a uma
família de Bento Rodrigues. Até início de outubro de 2019, foram entregues 544 dossiês,
sendo 256 de famílias de Bento Rodrigues, 119 de Paracatu e 169 da zona rural.
 
tendo em vista a procura de outros atingidos, para além das 925 famílias, e para o
cadastramento de associações e empresas que atuavam nos territórios atingidos. Para
isso, a 1ª PJ de Mariana fechou acordo com a Samarco, Vale e BHP para a liberação de
mais R$ 2,1 milhões dos recursos bloqueados da Samarco para a continuidade do
cadastramento.

O processo de cadastramento em Mariana é conduzido pela assessoria técnica de

Os atingidos pleiteavam um cadastro próprio e com metodologia participativa. 

Assim, o cadastramento é composto por quatro etapas: 1) Preenchimento de um

A princípio, estimava-se que seriam cadastradas cerca de 500 famílias em Mariana,

O processo de cadastramento pela Cáritas foi prorrogado para até março de 2020, 
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Entrega do primeiro dossiê do cadastro à família atingida de Bento
Rodrigues em 24.01.2019

Crédito: Ellen Barros / Cáritas

O cadastramento em Mariana é resultado do trabalho conjunto entre
atingidos, assessoria técnica e MPMG 

Crédito: Suzane Pinheiro/ Cáritas
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INDENIZAÇÕES
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  S O C I O E C O N Ô M I C A

 
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mariana, e as empresas Samarco, Vale e BHP
Billiton, realizam acordo, nos autos da Ação Civil Pública n. 0400.15.004335-6, o qual
permitiu o início do pagamento das indenizações finais aos atingidos de Mariana.
 
indenização no valor de R$ 20 mil, cada, para aquelas que tinham moradia habitual e R$
10 mil, cada, para quem tinha moradia não habitual nas comunidades atingidas, conforme
acordos homologados em 23.12.2015 e 20.01.2016. 
 
reparação será integral e com observância das informações contidas no cadastro aplicado
pela assessoria técnica; 2) Liberação de recursos para contratação de assessoria jurídica
para acompanhamento dos atingidos durante a fase de negociações extrajudiciais das
indenizações diretamente com a Fundação Renova. Assim, em 2019 foram contratados 24
assessores jurídicos; 3) Inversão do ônus da prova e garantia de ampla produção
probatória nas fases de liquidação/cumprimento de sentença; 4) Interrupção da
prescrição, garantindo-se assim mais três anos para que os atingidos possam dar início à
liquidação/cumprimento de sentença, caso a proposta de indenização oferecida pela
Fundação Renova seja insatisfatória.
 
uma vez que possibilitou que mais de 3 mil atingidos da Comarca vencessem a fase de
conhecimento, que corresponde a 1ª etapa do processo judicial, e possam assim executar
diretamente as empresas rés, caso não sejam reconhecidos como vítimas ou não
concordem com os valores de indenização oferecidos. A atuação da 1ª PJ de Mariana é
paradigma para o restante da Bacia do Rio Doce, tendo em vista que nos demais
territórios atingidos é a Fundação Renova que define os critérios de elegibilidade para
que uma pessoa possa ser reconhecida como vítima e assim ser indenizada.
 
Contudo, isso não represente nem 10% das indenizações devidas em Mariana. Isso se
deve ao fato de que a maior parte das vítimas aguarda a conclusão da matriz de danos
contratada pela assessoria técnica.

Em 02.10.2018, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

Destaca-se quatro pontos principais do acordo de 02.10.2018: 1) Garantia de que a

Até então, as famílias já haviam recebido duas parcelas à título de antecipação de 

Ressalta-se que o acordo representa um avanço do processo coletivo em Mariana, 

Até outubro de 2019, 151 famílias em Mariana receberam suas indenizações finais.
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MATRIZ DE DANOS
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  S O C I O E C O N Ô M I C A

 
de danos própria, elaborada por instituição de confiança e independente das empresas
causadoras dos danos. Trata-se de uma precificação, isto é, uma valoração, de todas as
perdas e prejuízos identificados durante o processo de cadastramento em Mariana. 
 
fez o pedido de liberação  de recursos, na ordem de R$ 1,5 milhão, provenientes do
montante bloqueado judicialmente da mineradora Samarco, para que a Cáritas Brasileira
realizasse a contratação do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e
Contábeis de Minas Gerais (IPEAD), ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. 
 
 pedido, sob o fundamento de garantir a igualdade processual dos atingidos. Ressalta-se
que as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, por meio da Fundação Renova, possuem
uma matriz de danos própria, na qual estabelecem os valores que estão dispostos a pagar
pelos danos informados pelas vítimas e que é aplicada em toda a Bacia do Rio Doce. No
entanto, alguns danos são desconsiderados ou subvalorizados.
 
recorreram. Em caráter limitar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu os efeitos
da decisão de primeira instância, estando pendente o julgamento do recurso. Em Mariana,
a maior parte dos atingidos aguardam a conclusão da matriz de danos elaborada pelo
IPEAD/UFMG para que iniciem a fase de negociações de suas indenizações finais. Por este
motivo, nem 10% das indenizações devidas na Comarca foram pagas.  
 
liberação dos valores, a 1ª PJ de Mariana avalia que certamente haverá intensa
judicialização na fase de execução/cumprimento da sentença que determina o
pagamento das indenizações, uma vez que os atingidos não confiarão nas propostas da
Fundação Renova e deixarão que a Justiça arbitre os valores. Além disso, todo o trabalho
da ação coletiva realizado em Mariana, que venceu a fase de conhecimento do processo
para mais de 3 mil pessoas, será prejudicado em sua fase final.  
 

Para garantir o pagamento de indenizações justas, as vítimas pleiteiam uma matriz

Assim, em atenção a esse pedido é que o MPMG, por intermédio da 1ª PJ de Mariana, 

Em 11.06.2019, a juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Mariana julgou procedente o

Apesar da nítida necessidade de uma matriz de danos imparcial, as empresas rés

Caso o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolha o pedido das empresas pela não
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Audiência judicial realizada em 02.10.2018, que resultou no acordo de
indenização final às famílias atingidas

Crédito: Aline Lourenço/Diálogos Comunitários MPMG

Assembleia Geral em 28.10.2018 com as comunidades atingidas  sobre
matriz de danos e contratação de assessores jurídicos 

Crédito: Ellen Marques / Cáritas
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REASSENTAMENTOS
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  D O  D I R E I T O  À  M O R A D I A

Por esse motivo, cabe ao Ministério Público velar para que todas as pessoas que tiveram
esse direito fundamental violado com o rompimento da barragem de Fundão sejam
devidamente reparadas. Além de moradias temporárias para as pessoas que ficaram
desabrigadas, a 1ª PJ de Mariana assegurou, em acordo judicial realizado no dia 28.11.2016,
a obrigação das empresas Samarco, Vale e BHP Billiton em promoverem o reassentamento
de todas as comunidades atingidas na Comarca.
 
Informalmente, a Fundação Renova, em nome das mineradoras, apenas informava em
seu site e em entrevistas à imprensa que a conclusão seria em março de 2019. Diante,
porém, da evidente demora da Fundação em cumprir o acordo é que a 1ª PJ de Mariana
requereu à Justiça que fixasse uma data final, tendo sido atendido em decisão proferida
em 26.02.2019. Assim, conforme fixado judicialmente, as empresas têm até 27.08.2020
para cumprir a obrigação, sob pena de multa de R$ 1 milhão por dia de atraso. As
mineradoras recorreram da decisão, estando suspenso o julgamento do recurso.  Até o
momento, nenhum reassentamento foi concluído.
 
garantiu aos atingidos de Mariana a possibilidade de serem reparados através de três
modalidades de atendimento: 1) reassentamento coletivos para comunidades que foram
inteiramente destruídas, como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; 2) reassentamento
familiar para pessoas que perderam suas casas em distritos parcialmente atingidos pelos
rejeitos ou que não desejam ir para o reassentamento coletivo; 3) reconstruções.
 
entre  as partes com orientações que devem ser observadas pelas empresas, por meio da
Fundação Renova, durante o processo de construção das casas e atendimento dos
atingidos. Destacam-se: a participação efetiva dos atingidos em todas as fases do processo,
desde a escolha dos terrenos que receberão os reassentamentos até a elaboração do
projeto arquitetônico de suas moradias, em conjunto com arquitetos fornecidos pela
Fundação; garantia de atendimento de todas as famílias com lotes de, no mínimo, 250m²
para área urbana; entre outras. 

O direito à moradia digna está consagrado no artigo 6º da Constituição da República.

Contudo, não havia sido fixado um prazo final para a entrega das casas às famílias.

Ressalta-se que, por meio de acordos judiciais, o Ministério Público de Minas Gerais

Entre as conquistas estão ainda 78 diretrizes de reassentamento. Trata-se de acordos
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REASSENTAMENTOS
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  D O  D I R E I T O  À  M O R A D I A

Bento Rodrigues: Ao todo, serão reassentadas no novo subdistrito 255 famílias. O
projeto urbanístico foi aprovado no dia 08.02.2018 em Assembleia Geral dos atingidos,
tendo a Fundação Renova iniciado as obras de infraestrutura em janeiro de 2019. 
 Conforme acordado com o Ministério Público, por intermédio da 1ª PJ de Mariana, as
famílias podem visitar o canteiro de obras para conhecer seus terrenos após a
conclusão da terraplenagem, para então autorizarem a Fundação Renova a enviar os
projetos arquitetônicos para aprovação da Prefeitura. Até o início de outubro de 2019,
85 projetos das moradias foram encaminhados para análise da Secretaria Municipal de
Obras, porém apenas 18 foram aprovados. Os demais devem passar ainda por ajustes e
readequações. Após aprovação da Prefeitura é que tem início as obras.
Em 29.07.2019, começou oficialmente a construção da primeira casa do novo distrito.
Paracatu de Baixo: 140 famílias fazem parte do reassentamento coletivo de Paracatu de
Baixo. Para implantação da nova comunidade no terreno de Lucila, zona rural de
Mariana, foi necessária a aprovação de dois projetos de lei pela Câmara Municipal: O
primeiro, que prevê a criação de áreas de diretrizes especiais (ADIES), para possibilitar 
reassentamentos na cidade, foi aprovado  em 29.09.2018, enquanto  o segundo, o qual
altera a poligonal urbana do município para permitir o uso e ocupação do solo do
terreno escolhido, foi votado e aprovado em 13.12.2018. 
Em 05.06.2019, a Secretaria Municipal de Obras emitiu o licenciamento urbanístico
para início das obras de terraplenagem. 
Atualmente, estão sendo realizadas obras de supressão vegetal. 
Reassentamento familiar: As famílias que não desejam ir para os reassentamentos
coletivos ou que moravam em distritos parcialmente atingidos pela lama de rejeitos
têm a possibilidade de optar pelo reassentamento familiar. Trata-se de modalidade que
permite a compra de um imóvel em qualquer localidade. 
Contudo, das 78 famílias que aguardam o processo de aquisição do imóvel somente
23 haviam sido atendidas até outubro desse ano, sendo que nenhuma de fato mudou-
se para o imóvel escolhido .
 

As diretrizes foram homologadas judicialmente em 06.02.2018, 27.03.2018 e 13.07.2018
Apresenta-se a seguir a atualização sobre o cronograma dos reassentamentos:
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REASSENTAMENTOS
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  R E P A R A Ç Ã O  D O  D I R E I T O  À  M O R A D I A

Reconstruções: Em alguns casos, as famílias podem optar por permanecerem em suas
localidades, mediante reconstrução do imóvel destruído pela lama de rejeitos. 
Assim, 11 famílias estão atualmente nessa modalidade de atendimento, sendo que em
07 casos já houve a entrega do imóvel pela Fundação Renova. Outras 03 estão em fase
de elaboração dos projetos de reconstrução e 01 aguarda a conclusão das obras.
O prazo para entrega de todas as reconstruções, conforme fixado judicialmente,
também é 27.08.2020.
 

 
 
 

As diretrizes foram homologadas judicialmente em 06.02.2018, 27.03.2018 e 13.07.2018
Apresenta-se a seguir a atualização sobre o cronograma dos reassentamentos:

29



Em 01.08.2018 foi entregue pela Prefeitura o licenciamento urbanístico
para início das obras do reassentamento de Bento Rodrigues

Crédito: Pedro Ferreira / PMM

Entrega do licenciamento urbanístico de Paracatu de Baixo em 04.06.2019
Crédito: Pedro Ferreira / PMM
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Inspeção realizada pela 1ª PJ de Mariana, em 28.11.2018, no canteiro de
obras do reassentamento de Bento Rodrigues

Crédito: Aline Lourenço / Diálogos Comunitários MPMG

Fiscalização das obras da Escola Municipal de Bento Rodrigues ocorrida em
28.11.2018

Crédito: Aline Lourenço / Diálogos Comunitários MPMG
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SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  P R O M O Ç Ã O  D E  D I R E I T O S  H U M A N O S

saúde e assistência social do Município de Mariana, em razão do adoecimento e situação
de vulnerabilidade social em que os atingidos passaram a se encontrar. Segundo estudo
realizado pelo Departamento de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais,
divulgado em abril de 2018, a depressão foi diagnosticada em 29% das pessoas atingidas
que foram entrevistada, índice cinco vezes maior que a prevalência descrita pela
Organização Mundial de Saú́de para a população brasileira em geral. O transtorno de
ansiedade também é três vezes maior entre as vítimas do que no resto da população.
 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) da sede de Mariana,
devido ao deslocamento físico dos atingidos. Desde dezembro de 2015, estes passaram a
residir em casas alugadas pela Fundação Renova no núcleo urbano da cidade. 
Visando solucionar essa sobrecarga nos serviços, o  MPMG, por intermédio da 1ª PJ de
Mariana, ajuizou em 03.08.2018 a Ação Civil Pública n. 0400.18.003956-4, requerendo a
suplementação de recursos para o Município e a contratação de uma empresa
especializada para a realização de processo seletivo simplificado para contratação de
novos profissionais. 
 
de Mariana e as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, garantindo R$ 11,4 milhões por
ano, provenientes de recursos das mineradoras, para investimentos nos dois setores. A
duração do plano de repasses é de até 3 anos após a conclusão dos reassentamentos,
podendo ser prorrogado, caso seja necessário e mediante avaliação das partes.
 
de assistência social, a construção de uma Unidade de Atenção Primária à Saú́de dos
reassentados, além da reforma dos equipamentos públicos já existentes e a aquisição de
materiais e veículos.
 

O desastre de 05.11.2015 provocou aumento repentino na procura pelos serviços de

Ademais, todos os atendimentos passaram a se concentrar nas unidades de saúde e

A ação resultou em acordo homologado no dia 25.04.2019 entre o MPMG, Município 

Entre as ações previstas estão a contratação de 34 profissionais da saúde e 31 da área
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ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  P R O M O Ç Ã O  D E  D I R E I T O S  H U M A N O S

dos direitos humanos violados com o rompimento da barragem de Fundão. Ao logo desses
4 anos de atividades, a Promotoria de Mariana realizou 214 reuniões com atingidos,
comissões de representantes,  assessoria técnica, Fundação Renova, empresas Samarco,
Vale e BHP Billiton, além de outras instituições e órgãos envolvidos no processo de
reparação às vítimas. O MPMG considera de extrema relevância a participação
democrática e qualificada dos atingidos em todos os âmbitos de sua atuação, uma vez que
as decisões são construídas coletivamente, o que confere maior legitimidade aos acordos
formulados na Comarca de Mariana.  
 
Trabalho Interdisciplinar/Moradia ("GT Moradia"), instituído por meio de acordo judicial
homologado em 06.02.2018, cujo objetivo era assegurar a participação efetiva dos
atingidos, a transparência das informações em todo o processo de reassentamento das
famílias desabrigadas pelo desastre e a presença de representantes do Governo estadual,
local e d́emais órgãos envolvidos. 
 
de outras 05 na zona rural para tratar de temas relativos aos reassentamentos familiares e
reconstruções.  Nesses espaços, foram construídas as 78 diretrizes de reassentamento
homologadas e tomadas decisões coletivas, por exemplo a possibilidade das famílias
visitarem os seus terrenos, após conclusão da terraplenagem, para então autorizarem o
encaminhamento dos projetos para aprovação da Prefeitura de Mariana e emissão do
alvará de construção. 
 
obras e problemas relacionados aos lotes que abrigarão as famílias. Como exemplo, é
possível citar a destinação de lotes com alta declividade para pessoas idosas ou terrenos
com diferenças de tamanho. Atualmente, 42 famílias de Bento Rodrigues apresentam 
 insatisfações com os terrenos que estão sendo restituídos no reassentamento e pedem a
readequação ou realocação em outros lotes. Destas, 05 estão sendo reassentadas pela
Fundação Renova em área identificada como talvegue,  considerada como imprópria
para a construção devido aos riscos de erosão do solo.  Por isso, a 1ª PJ de Mariana
passou a pleitear judicialmente a retirada das famílias dessa área.

O Ministério Público de Minas Gerais também possui atuação extrajudicial em defesa

Entre as reuniões extrajudiciais realizadas nesse período, destacam-se as do Grupo de

Em 2018 e 2019, foram realizadas 17 reuniões do "GT Moradia" na sede da cidade, além

Também nos "GT's Moradia" é que foi possível identificar os atrasos no cronograma de
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14ª reunião do "GT Moradia", realizada em 15.01.2019, no Centro de
Convenções de Mariana

Crédito: Pedro Ferreira / PMM

06ª reunião do "GT Moradia", realizada em 05.07.2018, no Centro de
Convenções de Mariana

Crédito: Pedro Ferreira / PMM
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E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  P R O M O Ç Ã O  D E  D I R E I T O S  H U M A N O S

extrajudiciais para apuração de denúncias, por meio de inquéritos civis (IC), e de
fiscalização e acompanhamento das ações de reparação, por meio de procedimentos
administrativos (PA). Desde 2015, o MPMG instaurou 28 procedimentos extrajudiciais,
tendo expedido 332 ofícios requisitando providências por parte da Fundação Renova,
empresas Samarco, Vale e BHP Billiton e órgãos públicos.  
 
 

A Promotoria de Mariana também é responsável pela instauração de procedimentos

A seguir, apresenta-se tabela com resumo dos procedimentos extrajudiciais:

Ressalta-se que até 2017, os procedimentos extrajudiciais relacionados ao desastre
da barragem de Fundão eram de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Mariana, porém com a transferência do Promotor de Justiça titular do caso, Dr. Guilherme
de Sá Meneghin, para a 1ª PJ, os novos procedimentos instaurados passaram a ser de
atribuição desta.  
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARIANA/MG 
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Assunto: Direitos Humanos. Ministério Público. Relação atualizada e status dos procedimentos extrajudiciais instaurados. Comarca de Mariana. 

 

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOS ATINGIDOS EM MARIANA 

 

Promotoria Situação Número Assunto Data de Instauração Número de ofícios 

expedidos 

1a PJ Ativo PA 0400.18.000003-8 Acompanhamento do caso Samarco 10.01.2018 223 

1a PJ Ativo PA 0400.18.000241-4 Acompanhamento da assessoria técnica 20.07.2018 22 

1a PJ Ativo IC 0400.19.000189-3 Demandas diversas da zona rural 07.08.2019 02 

1a PJ Ativo IC 0400.19.000218-0 Marco temporal dos novos núcleos 19.09.2019 04 

1a PJ Ativo PA 0400.18.000240-6 Acompanhamento do Projeto Diálogos 

Comunitários/MPMG. 

20.07.2018 01 

1a PJ Ativo PA 0400.19.000118-2 Documentos para Prêmio Innovare 20.05.2019 01 

1a PJ Ativo PA 0400.19.000114-1 Acompanhamento do TAC das doações 

recebidas pela Arquidiocese 

22.04.2019 07 

1a PJ Ativo PA 0400.19.000201-6 Descumprimento do prazo de 90 dias 

para Fundação Renova apresentar 

proposta de indenização ao atingido, 

conforme acordo de 02.10.2018 

30.08.2019 01 

1a PJ Ativo IC 0400.18.000112-7 Insegurança e furtos ocorridos em Bento 23.04.2018 14 



 
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARIANA/MG 
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Rodrigues após desastre 

1a PJ Arquivado IC 0400.17.000192-1 Denúncia de maus-tratos contra animais 

resgatados que estão sob cuidados da 

Fundação Renova 

29.11.2017 06 

TOTAL     281 

 

 

Promotoria Situação Número Assunto Data de Instauração Número de ofícios 

expedidos 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000007-3 Apuração sobre denúncia de calúnia 

praticada pelo colunista José Fausto, do 

Jornal Ponto Final, contra atingidos 

03.02.2016 02 

2ª PJ Encerrado PIC 0400.000083-4 Apuração sobre denúncia de 

recebimento indevido de parcela de 

doação destinada aos atingidos 

08.07.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC 0400.15.000342-6 Acompanhamento do caso Samarco 14.12.2015 06 

2ª PJ Encerrado PIC 0400.16.000120-

4 

Procedimento de investigação criminal 

sobre as negociações de compra e venda 

dos animais resgatados. Relatos de 

coação exercida por funcionários da 

Samarco 

12.08.16 02 

2ª PJ Encerrado PIC 0400.16.000118-

8 

Denúncias de que funcionários da 

Samarco estariam entrando nas 

propriedades atingidas sem autorização. 

10.08.2016 01 



 
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARIANA/MG 
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Crimes de violação de domicílio, 

constrangimento ilegal e ameaça contra 

atingidos 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.0000093-

3 

Ameaças de paralisação do serviço de 

assistência psicossocial aos atingidos 

pelo Município 

15.07.2016 11 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000089-1 Fiscalização das doações em dinheiro 

recebidas pela Arquidiocese de Mariana 

08.07.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000086-7 Recebimento de bens doados aos 

atingidos. Prefeitura assumiu o encargo. 

Inviabilidade dos atingidos cuidarem das 

doações. 

08.07.2016 01 

2ª PJ Encerrado PIC 0400.16.000085-

9 

Apuração sobre denúncias de materiais 

de construção furtados em Bento 

Rodrigues 

08.07.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000071-9 Atingidos relatam aumento da conta de 

luz e que o auxílio fornecido pela 

Fundação Renova não é suficiente 

06.07.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000041-2 Restrição indevida de acesso dos 

atingidos a Bento Rodrigues imposta 

pela Samarco 

03.05.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.0001311-

1 

Atingidos de Paracatu de Cima relatam 

coação pela Samarco e pedem que seja 

garantindo o direito à 

24.08.16 01 



 
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARIANA/MG 
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reconstrução/indenização 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000140-2 Apuração civil decorrente do PIC 

0400.16.000120-4. Anulação dos 

contratos de compra e venda dos animais 

resgatados 

31.08.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000145-1 Apuração dos danos decorrentes das 

obras e alagamento do Dique S4 em 

Bento Rodrigues 

01.09.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC0400.16.000151-9 Preconceito contra atingidos. Apuração 

sobre um suposto abaixo-assinado 

pedindo a saída dos alunos de Bento 

Rodrigues da Escola do Rosário 

13.09.2016 02 

2ª PJ Encerrado IC 0400.16.000181-6 Casos de descumprimento dos auxílios 

emergenciais acordados na ACP n. 

0400.15.004335-6 

20.10.2016 01 

2ª PJ Encerrado IC0400.16.000188-1 Repasse de doações coletadas pela 

Grande Loja Maçônica de Minas Gerais 

aos atingidos 

22.11.2016 15 

2ª PJ Encerrado IC 0400.17.000007-1 Cadastro dos atingidos. Fiscalização do 

processo de reformulação e suspensão do 

cadastro da Samarco 

26.01.17 02 

Total     51 
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Assunto: Direitos Humanos. Ministério Público. Estatísticas do caso Samarco. Comarca de Mariana. 

 

TEMA QUANTITATIVO 

Direito ao auxílio financeiro mensal – 23/12/2015 529 auxílios distribuídos para famílias atingidas – Os 

cartões atendem1.141 pessoas. 

Direito à moradia temporária fornecida pelas empresas  330 moradias temporárias para famílias atingidas 

Direito à antecipação parcial de indenização de R$100.000,00 

(parentes das pessoas falecidas) – 23/12/2015 

19 famílias, de parentes de pessoas falecidas no 

desastre, receberam esse valor 

Direito à antecipação parcial de indenização de R$20.000,00 e 

R$ 10.000,00 – 23/12/2015 

382 famílias receberam antecipação de indenização 

pelo deslocamento físico 

Direito ao recebimento do ressarcimento de custos de energia 

elétrica 

255 famílias são contempladas com esse direito 

 

Direito à parcela das doações recolhidas pela Prefeitura de 

Mariana 

360 famílias atingidas foram contempladas com 

direito igual (R$ 3.500,000 por família) 

Ações Ajuizadas pelo MPMG 23, sendo 21 civis e 02 penais 

Pessoas que não receberam auxílios emergenciais das 

empresas e que houve intervenção do MPMG 

328 pessoas foram identificadas com algum direito 

violado, sendo necessária intervenção do MPMG 

Pessoas que passaram a receber auxílios emergenciais das 159 pessoas foram atendidas até o momento, após 
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empresas após intervenção do MPMG ajuizamento de cumprimentos de sentença 

Número de indenizações finais pagas em Mariana 151 famílias receberam indenização final após acordo 

de 02/10/2018 

Número de famílias que serão reassentadas no subdistrito de 

Bento Rodrigues 

255 famílias estão nessa modalidade de atendimento. 

O reassentamento não foi concluído. 

Número de famílias que serão reassentadas no distrito de 

Paracatu de Baixo 

140 famílias estão nessa modalidade de atendimento. 

O reassentamento não foi concluído. 

Número de famílias que optaram pelo reassentamento 

familiar 

78 famílias estão nessa modalidade de atendimento. 

Apenas 23 imóveis foram adquiridos até o momento, 

mas nenhuma família mudou-se de fato para a nova 

moradia. 

Número de famílias que optaram pela reconstrução 11 famílias estão nessa modalidade de atendimento, 

sendo que 07 imóveis já foram entregues. 

 

 

 

 

 



DESAFIOS
E I X O  D E  A T U A Ç Ã O :  P R O M O Ç Ã O  D E  D I R E I T O S  H U M A N O S

desafios que esbarram na política de reparação empreendida pela Fundação Renova, em
nome das empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, as quais geram medidas excludentes e
que criam desigualdade entre atingidos.  Abaixo, apresenta-se alguns desses desafios:
 

Novos núcleos familiares: Um dos desafios enfrentados atualmente pelo MPMG é o
atendimento dos novos núcleos familiares em moradias dignas nos reassentamentos.
Em 06.02.2018, as partes homologaram a diretriz de reassentamento que impõe
obrigação às empresas em fornecer um imóvel atendendo as novas conformações
familiares, decorrentes de casamentos, novas uniões, nascimentos, entre outras
situações, que se formaram após o desastre de 05.11.2015. 
    Embora seja evidente que casais que foram desabrigados e depois se divorciaram não
podem permanecer no mesmo imóvel, a Fundação Renova e as mineradoras insistem
que deve haver um limite temporal para fins de atendimento de novas famílias. Para as
empresas,  a data limite deveria ser janeiro de 2019. 
   Ocorre que muitas das vítimas que moravam em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e
demais comunidades rurais de Mariana naturalmente se casaram, divorciaram,
formaram novas uniões, tiveram filhos e vivenciaram outras situações semelhantes de
acordo com a dinâmica individual e social humana, após janeiro de 2019.
   Por esse motivo, a 1ª PJ de Mariana ajuizou, em 11.10.2019, o Cumprimento de
Sentença n. 0400.19.500281-5 (PJe 5002815-45.2019.8.13.0400), pleiteando que seja
imposta às empresas, por meio da Fundação Renova, a obrigação de fornecer imóveis
separados em condições dignas de habitabilidade para todos os novos núcleos
familiares que se formaram (e vierem a se formar) depois do dia 05.11.2015, até o
reassentamento da respectiva comunidade à qual pertence o núcleo familiar ou do
reassentamento familiar.
     Convém ressaltar que, em virtude dos inúmeros atrasos no cronograma de obras dos
reassentamentos, não se pode limitar o direito de acesso à moradia para os novos
núcleos familiares, até mesmo porque não se sabe quando serão efetivamente
finalizados os reassentamentos.

Em todos os eixos de sua atuação, a 1ª Promotoria de Justiça de Mariana se depara com
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Readequações de projetos no reassentamento de Bento Rodrigues: Outra situação que
atualmente demanda a intervenção da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mariana
é a readequação e realocação de famílias que estão insatisfeitas com o lote recebido no
reassentamento coletivo de Bento Rodrigues. Foram realizadas duas audiências de
conciliação em 17.09.2019 e 01.10.2019, na tentativa de se buscar uma alternativa para
os projetos das famílias insatisfeitas.
    Atualmente, 42 famílias atingidas já manifestaram à Cáritas Brasileira Regional
Minas Gerais, assessoria técnica em Mariana, o desejo de mudanças nos desenhos de
seus lotes ou realocação em outros terrenos disponíveis na área do reassentamento.
Entre as reclamações dos atingidos estão terrenos com alta declividade, lotes com
metragem inferior ao que a pessoa possuía originalmente ou perda de testada do
terreno.  
     Entre as situações que estão sendo revistas é a de famílias que foram alocadas em
uma região de talvegue, área considerada imprópria para a construção das moradias
devido aos riscos de erosão. Ao todo, 05 lotes estão localizadas nessa região, sendo que
em dois casos os proprietários acabaram desistindo do reassentamento coletivo e
optando pela compra de um imóvel em outra localidade. Em audiência realizada em
01.10.2019, as empresas apresentaram propostas de realocação para as outras 03
famílias, porém as alternativas ainda estão sendo analisadas pelos atingidos, assessoria
técnica e MPMG. 
 
Prazo final para a conclusão dos reassentamentos:  Em 26.02.2019, a juíza da 2ª Vara da
Comarca de Mariana fixou prazo final para a entrega dos reassentamentos até
27.08.2020, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão, acolhendo assim o pedido
formulado pelo MPMG nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0400.17.004149-7.
     Contudo, as mineradoras recorreram da decisão de 1ª instância. Por acordo entre as
partes, o julgamento do recurso foi suspenso para a realização de audiências de
conciliação, no intuito de solucionar os entraves dos reassentamentos, tais como já
mencionados a realocação de famílias em outros lotes, a mudança de localização de
equipamentos públicos, com a Estação de Tratamento de Esgoto de Bento Rodrigues, o
qual estava em desacordo com a vontade dos atingidos, entre outras questões.
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       Em audiência realizada em 17.09.2019, as mineradoras apresentaram a seguinte
proposta, em troca da desistência do recurso: ampliação do prazo para conclusão do
reassentamento de Bento Rodrigues até 31.12.2020 e de Paracatu de Baixo até junho
de 2021.  Já os imóveis do reassentamento familiar seriam entregues até 27.08.2020
para famílias que fizerem a opção até abril de 2020 . 
   A proposta ainda está sob análise, porém a 1ª PJ de Mariana avalia que as empresas já
desrespeitaram por diversas vezes o princípio da confiança, a começar pelo dia do
crime e, subsequentemente, nos encaminhamentos necessários à reparação dos
direitos das vítimas. Assim, tentam mais uma vez postergar o cumprimento de suas
obrigações. 
 
Matriz de danos: No que diz respeito ao pagamento das indenizações finais, outro
desafio se apresenta para a concretização do acordo de 02.10.2018, homologado nos
autos da ACP n. 0400.15.004335-6. As mineradoras  recorreram da decisão proferida em
1ª instância, em 11.06.2019, que liberou R$ 1,5 milhão para a contratação do Instituto de
Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (IPEAD), ligado à
Universidade Federal de Minas Gerais.  para a elaboração da matriz de danos dos
atingidos.  O instrumento permite a precificação, isto é, a valoração de todas as perdas e
danos declarados durante o processo de cadastramento. 
     Para a 1ª PJ de Mariana é evidente que a decisão proferida pela 2ª Vara Cível da
Comarca de Mariana atende ao princípio da equidade e trata-se de uma mínima
possibilidade  de equilíbrio entre atingidos e as maiores mineradoras do mundo
durante o processo de negociação das indenizações finais. Ressalta-se que o valor
pleiteado não equivale a nem 0,1% do faturamento das empresas e que a Fundação
Renova possui sua própria matriz de danos desde 2016.
      O mérito do recurso será julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
em data ainda não definida.
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