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BRUMADINHO

O desastre provocado pelo 
rompimento das barragens de 
rejeitos de minério da Vale, na Mina 
Córrego do Feijão, em Brumadinho, 
no dia 25 de janeiro, por sua 
grandiosidade e consequências 
inéditas, apresentou-se ao Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG) 
como um enorme desafio, dada a 
necessidade de medidas imediatas 
para o enfrentamento da tragédia em 
todas as suas dimensões.

Instituição de força-tarefa para 
atuar no caso – Imediatamente após 
a confirmação do rompimento, a 
Procuradoria-Geral de Justiça enviou 
ao local equipe do Núcleo de Combate 
aos Crimes Ambientais (Nucrim) 
para acompanhar os trabalhos 
iniciais e levantar as primeiras 

informações sobre os danos às 
pessoas e ao meio ambiente. No 
mesmo dia, foi realizada reunião com 
representantes do Ministério Público 
Federal (MPF), Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Advocacia-Geral do 
Estado (AGE), Defensoria Pública, 
Polícias Civil e Militar, Defesa Civil e 
Corpo de Bombeiros, quando foram 
apresentadas as primeiras ações 
adotadas e aquelas em planejamento, 
e reforçada a importância do trabalho 
conjunto. O MPMG instituiu força-
tarefa composta de membros com 
atuação nas áreas Criminal, Meio 
Ambiente, Direitos Humanos, Saúde, 
Patrimônio Público, Educação, Defesa 
das Crianças e Adolescentes, entre 
outras, para atuar com prioridade 
no caso. O Gabinete de Segurança e 
Inteligência do MPMG também atua, 
desde a primeira hora da tragédia, com 
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levantamentos de dados e operações 
de inteligência, ações de busca e de 
coleta, além de suporte de segurança, 
logística, tecnologia, transporte, 
recursos humanos e administrativos. 
Desde então, a Instituição vem 
participando de reuniões e audiências 
com autoridades de diversos órgãos 
e com a população atingida pela 
tragédia.

Bloqueios para garantir medidas 
emergenciais – Já no dia 25 de 
janeiro, a pedido do MPMG, a 
Justiça determinou o bloqueio de 
R$ 5 bilhões da mineradora Vale 
para garantir a adoção de medidas 
emergenciais e a reparação de 
danos ambientais decorrentes do 
rompimento da barragem. A decisão 
impôs ainda que a empresa adotasse 
todas as medidas necessárias para 
garantir a estabilidade da barragem 
VI do Complexo Mina do Feijão. No 
dia seguinte, uma liminar determinou 
o bloqueio de outros R$ 5 bilhões. O 
pedido foi feito pelo MPMG e a decisão, 
além da indisponibilidade de bens, 
determinou uma série de medidas 

para garantir assistência emergencial 
aos moradores atingidos.

Apuração de responsabilidade 
criminal – No dia seguinte ao 
rompimento da barragem, 26 de 
janeiro, foi instaurado Procedimento 
Investigatório Criminal, com o 
objetivo de apurar a responsabilidade 
criminal pelo rompimento. No dia 
29, foi deflagrada a primeira fase da 
operação com o objetivo de cumprir 
mandados de busca e apreensão 
e de prisão temporária, em Belo 
Horizonte e São Paulo. Uma nova 
fase da operação aconteceu no dia 15 
de fevereiro. O trabalho conjunto com 
a Polícia Civil, que já vinha ocorrendo 
desde o início, foi formalizado no dia 
18 de fevereiro, com a assinatura de 
Portaria Conjunta sobre a atuação 
coordenada dos dois órgãos para o 
enfrentamento das consequências 
do rompimento das barragens, 
mediante compartilhamento de 
informações e de recursos humanos, 
materiais, técnicos e periciais, 
inclusive em diligências e oitivas, de 
modo a qualificar as investigações 
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instauradas e as providências 
de localização e identificação de 
sobreviventes e corpos.

Negociação de acordo para adoção de 
medidas emergenciais e reparadoras – 
No dia 6 de fevereiro, o MPMG e outros 
órgãos como AGE, MPF e Defensoria 
Pública participaram de reunião com 
representantes da Vale para discussão 
de um Termo de Ajuste Preliminar 
(TAP), para estabelecer uma série de 
obrigações para adoção de medidas 
emergenciais e reparadoras pelos 
danos causados pelo rompimento da 
barragem. No dia 20 de fevereiro, foi 
acordado, em audiência, o pagamento 
de verba emergencial a toda a 
população de Brumadinho, atingida 
pelo rompimento, e a pessoas 
residentes nas localidades que 
estiverem até aproximadamente um 
quilômetro do leito do rio Paraopeba 
até a cidade de Pompéu, onde fica 
a usina hidrelétrica de Retiro de 
Baixo. A captação e o fornecimento 
de água aos moradores da região, 
o ressarcimento dos produtores 
rurais que perderam fonte de renda 

e contraíram dívidas, pagamento 
ao Estado para ressarcir despesas 
realizadas após o rompimento das 
barragens e o controle de surtos 
como o de febre amarela e de dengue, 
que surgem ou aumentam após 
grandes tragédias, também foram 
temas das audiências. Ao longo do 
primeiro semestre, foram realizadas 
nove audiências, com avanços nas 
negociações. O trabalho prosseguirá 
no segundo semestre.

Reparação integral dos danos 
ambientais – Em março, o MPMG 
ajuizou ação judicial principal 
socioambiental, que entre outros 
pedidos, postula que a Vale garanta 
o valor mínimo de R$ 50 bilhões 
para reparação ambiental, além de 
manter, em fundo privado próprio, 
capital de giro nunca inferior a 100% 
do valor a ser utilizado para custeio 
da elaboração e execução dos 
planos, programas, ações e medidas 
tecnicamente necessárias para 
garantir a segurança e a estabilidade 
de todas as estruturas remanescentes 
do Complexo Minerário Paraopeba, 
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bem como cessar permanentemente o 
avanço da poluição ocasionada pelos 
resíduos decorrentes do desastre 
ocorrido em janeiro. O MPMG pede 
ainda que a Vale apresente a condição 
de estabilidade das estruturas, 
revise os fatores de segurança e 
atualize os planos de segurança das 
barragens. Os promotores de Justiça 
requerem que, ao julgamento final 
da ação, a Vale seja condenada a: 
prevenir novos danos ambientais; 
mitigar todos os danos ambientais 
ocasionados pelo rompimento das 
estruturas do Complexo Minerário 
Paraopeba; reparar integralmente os 
danos socioambientais provocados, 
por meio de compensação ambiental, 
indenizações e restauração de áreas 
e ecossistemas impactados.

Reparação integral dos danos 
socioeconômicos – No final de 
abril, o MPMG ajuizou a Ação Civil 
Pública principal para reparação dos 
danos socioeconômicos causados 
pelo rompimento das barragens em 
Brumadinho. A ação requer sejam 
concedidos, a título de tutela de 

urgência, entre outras medidas: 
garantia suficiente à reparação 
dos danos, no valor mínimo de 
R$ 50 bilhões; manutenção, em 
fundo privado próprio, de capital 
de giro nunca inferior a 100% do 
valor a ser utilizado para custeio da 
elaboração e execução dos planos, 
programas, ações e medidas; custeio 
integral da contratação de entidades 
que prestarão assessoria técnica 
independente às pessoas atingidas; 
antecipação de indenização de R$ 
30 mil para as pessoas atingidas e 
em valor correspondente às dívidas 
e financiamentos relacionados às 
atividades produtivas de agricultores, 
pecuaristas, piscicultores 
e empresários que ficaram 
impossibilitados de serem saldados 
em razão do desastre; fornecimento 
de água potável para consumo 
humano e de água para atividades 
produtivas e de outros recursos, 
serviços ou materiais necessários 
para garantir a subsistência 
digna das pessoas (tais como 
medicamentos, repelente, insumos 
médicos, transporte, alimentação, 
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equipamentos ou insumos 
indispensáveis ao restabelecimento 
das atividades produtivas).

Defesa de crianças e adolescentes –  
Desde o rompimento, o MPMG 
acompanha a situação de crianças 
e adolescentes atingidos. Em um 
primeiro momento, foi identificada a 
situação daqueles que perderam os pais 
na tragédia, havendo necessidade de 
regularização da guarda, para garantir 
a convivência familiar. Também são 
acompanhadas questões relacionadas 
à garantia da dignidade dessas 
crianças e adolescentes e de outros 
direitos como tratamento médico e 
acompanhamento psicológico, direito 
à moradia, à educação, ao lazer e 
ao esporte. Nas primeiras semanas 
após a tragédia, equipes técnicas do 
MPMG realizaram visitas aos hotéis e 
pousadas onde estavam hospedadas 
as famílias atingidas para atendimento 
e auxílio no encaminhamento das 
demandas existentes, com prioridade 
para aqueles núcleos familiares que 
contam com a presença de crianças, 
adolescentes, idosos, gestantes e 
deficientes. Além do levantamento de 

demandas e acolhimento das famílias, 
o MPMG vem participando de reuniões 
semanais realizadas entre a Vale e os 
atingidos.

Defesa da fauna –No dia 27 de janeiro, 
o MPMG expediu Recomendação à 
Vale, para que fosse elaborado um 
plano emergencial de localização, 
resgate e cuidado dos animais 
atingidos pelo derramamento da lama 
e outras substâncias contaminantes. 
No dia 31 de janeiro, um novo 
documento recomendou aos órgãos 
responsáveis e à Vale que fosse 
realizado monitoramento das águas 
do rio Paraopeba, proibida a pesca e 
fornecida água para animais na região 
atingida pela lama. Em abril, o MPMG 
e a Vale assinaram um Termo de 
Compromisso Preliminar, pelo qual 
a mineradora assume a obrigação 
de adotar medidas emergenciais e 
elaborar e executar planos de ação 
para a proteção e preservação da 
fauna doméstica e silvestre atingidas 
pelo rompimento em Brumadinho. 
A empresa se comprometeu a 
promover melhorias nas ações do 
plano emergencial de busca, visando 
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a localização, o resgate e o cuidado 
de animais isolados. Quanto à fauna 
silvestre, a Vale deve apresentar 
plano de monitoramento para 
caracterização de impacto sobre os 
animais e medidas mitigatórias a 
serem adotadas.

Defesa do patrimônio cultural – 
Também no dia 27 de janeiro, o MPMG 
emitiu Recomendação para que a 
Vale realizasse ações de contenção, 
recolhimento e neutralização dos 
resíduos gerados no desastre, de 
forma rápida e eficiente, a fim de se 
evitar o perecimento do patrimônio 
histórico e cultural local.

Segurança hídrica – Em março, foi 
assinado um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), com o objetivo de 
remediar e compensar os impactos 
causados ao serviço de abastecimento 
de água no município de Pará de Minas. 
Pelo acordo, a Vale compromete-se a 
elaborar, custear e executar projeto 
e obras para a construção de novos 
sistemas de captação e de adução de 

água bruta, a ser disponibilizada na 
Estação de Tratamento de Água (ETA). 
A nova adutora substituirá a captação 
que era efetuada no rio Paraopeba, 
antes da contaminação pelos rejeitos 
de minério e outras substâncias 
contaminantes. Além de acompanhar 
questões de abastecimento de água 
das populações às margens do rio 
Paraobepa, o MPMG participou de 
negociação que definiu a construção, 
pela Vale, de novo sistema de captação 
no rio Paraopeba, 12 km acima do 
ponto de rompimento, até a ETA Rio 
Manso, da Copasa. O acordo tem por 
objetivo evitar o desabastecimento 
hídrico em Belo Horizonte, já que 
desde o dia 25 de janeiro a captação 
de água no rio Paraopeba foi 
interrompida. No dia 8 de julho, a 
Vale se comprometeu com o MPMG a 
contratar empresa de auditoria técnica 
independente que acompanhará as 
medidas adotadas pela mineradora 
para o restabelecimento da captação 
de água na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e nos outros locais 
impactados pelo rompimento das 
barragens.
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Contratação de auditoria 
independente – No dia 15 
de fevereiro, o MPMG e a 
Vale assinaram um Termo de 
Compromisso pelo qual a mineradora 
se comprometeu a contratar auditoria 
técnica independente para analisar a 
efetividade das medidas adotadas para 
garantir a segurança das estruturas do 
Complexo Paraopeba, em Brumadinho, 
para a contenção dos rejeitos e 
completa recuperação socioambiental 
de todas as áreas impactadas. O acordo 
também prevê análises geotécnicas, 
arqueológicas e espeleológicas, de 
segurança de barragens, de manejo 
de rejeitos, de caracterização e de 
remediação ambiental, o que inclui 
o monitoramento do ar, da fauna, 
flora e recursos hídricos. O serviço 
de auditoria deve ser prestado até 
que seja comprovada a estabilidade 
de todas as estruturas, tanto do 
complexo, quanto daquelas que vierem 
a ser construídas para conter os 
rejeitos e comprovada a eficácia das 
medidas técnica e ambientalmente 
viáveis adotadas pela mineradora 
para a recuperação do meio ambiente 
degradado.

Suspensão parcial de atividades da 
Tüv Süd no Brasil – Em maio, o MPMG 
obteve na Justiça decisão liminar 
determinando a indisponibilidade de 
R$ 60 milhões e a suspensão parcial 
das atividades da empresa Tüv Süd 
Bureau de Projetos e Consultoria no 
Brasil. A ação teve como base a Lei 
Anticorrupção de Empresas (LAC) e 
aponta que a emissão de declarações 
de condição de estabilidade da 
barragem B-I do Córrego do Feijão não 
refletiu o estado crítico da estrutura, 
que era de conhecimento dos 
consultores da empresa certificadora. 
Dessa forma, corrompeu-se o 
sistema de certificação de barragens. 
A Justiça determinou que a empresa 
não poderá realizar análises, estudos, 
relatórios técnicos e quaisquer 
outros serviços de natureza 
semelhante, relacionados a segurança 
de estruturas de barragens. Também 
ficaram suspensas as atividades de 
certificação de sistemas de gestão 
ambiental (ISO 14.001) pela Tüv Süd.
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Combate a fraudes na rede – O MPMG 

também vem atuando no sentido 

de combater sites fraudulentos de 

arrecadação de donativos para as 

vítimas do desastre, promovendo 

campanhas de esclarecimento nas 

redes sociais, além de instaurar 

procedimentos específicos destinados 

à adoção de medidas administrativas 

e judiciais.
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