COMITE INTERFEDERATIVO
Decis'ito n° 03, de 19 de setembro de 2018
Conhece o recurso administrativo apresentado
pela Samarco contra a Delibera0o CIF n°
188/2018 e as NotificaOes n° 07/2018DCl/GABIN e n° 12/2018-DCFGABIN,
referentes a imposi0o de Multa pelo CIF
devido ao descumprimento do item 3 da
Deliberwtto n° 161/2018, acerca do
fornecimento de agua potavel para consumo
humano na Comunidade de Degredo/ES.

Em ateNao ao TERMO DE TRANSA:k0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), firmado entre Uni`'ao, Estados de Minas Gerais e do Esplrito Santo, e as empresas
Samarco Mineracao S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.;
Em atencao ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNAWA (TACGov), celebrado entre nrgaos e entidades da Uniao, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, as empresas Samarco Minerac'alo S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
LTDA., Ministerio Pnblico Federal, Minist&ios Pnblicos dos Estados de Minas Gerais e
do Espirito Santo, Defensoria Pnblica da Uniao e Defensorias Pnblicas do Estado de
Minas Gerais e do Espirito Santo, homologado na 12a Vara Federal da Sec`a'o Judicikia
de Minas Gerais;
Considerando o definido na Subsec'aio 1.4, Capftulo Segundo, Clansulas 46 a 53 do TTAC,
referentes ao Programa de protecab e recuperack da qualidade de vida de outros povos
e comunidades tradicionais;
Considerando o definido no Cap1tulo Sexto, Clansulas 247 a 252 do TTAC, que dispem
sobre as penalidades a serem impostas pelo Comite Interfederativo, em caso de
descumprimento de obriga0es e prazos previstos em Clausulas e Deliberaci3es;
Considerando o Regimento Interno do Comit'e Interfederativo, aprovado pela Delibera0o
CIF n° 01/2016 e publicado pela Portaria n° 18, na Secao 1 do Diario Oficial da Uniao
130, de 8 de julho de 2016;
Considerando a aplicac"ao subsidiaria da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no thnbito da Administra0o Pnblica Federal, quanto aos principios,
procedimentos e prazos, conforme disposto na Clausula 259 do TTAC e no art. 26 do
Regimento Interno do CIF;
188/2018, nas
161/2018 e
Considerando o definido nas Delibera9`,5es do CIF
NotificaOes n° 07/2018 e 12/2018-DCl/GABIN, nas Notas Tecnicas n° 004/2018/CT010/2018/CTIPCT/CIF, n° 006/2018/CT-IPCT/CIF, n° 007/2018/CT-IPCT/CIF,
014/CT-IPCT/CIF, da Camara Tecnica
013/2018/CT-IPCT/CIF e
IPCT/CIF,
Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), e nos Encaminhamentos E-
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24-10, E26-8, E27-4, E28-14 e E29-8, registrados em Atas das Reunies OrdinArias do
CIF; e
Considerando o definido expressamente no caput e nos parAgrafos terceiro e dechno da
ClAusula 247, nos caputs das ClAusulas 248 e 249, nos parAgrafos primeiro e segundo da
C1Ausula 250, e na ClAusula 252 do TTAC, bem como no artigo 8°, inciso IX, do
Regimento Interno do CIF, e nas atribuic(ies deste 6rg'Ao colegiado, a PRESIDENTE DO
COMIT 'E‘ INTERFEDERATIVO decide:

Deeis a- o da Presidente do CIF:
I — Relat6rio
1) Ab initia, serA realizado breve hist6rico sobre o caso em tela, elaborado com o
auxilio da C'Arnara T6cnica Indlgena e Povos e Comunidades Tradicionais (CTIPCT).
2) A Comunidade Remanescente de Quilombo de Degredo, localizada em
Linhares/ES, foi identificada pela Funda0o Cultural Palrnares (FCP) como uma
das comunidades atingidas no final do ano de 2016, sendo este o 6rgAo
responsAvel pela certificack da autodefini0o de comunidades como
remanescentes de quilornbo, em processo iniciado antes do Desastre, com
certificacAo posterior. Ap6s o primeiro contato com a comunidade, em 10 de
novembro de 2016, a Fundac'Ao Palmares encaminhou a FundacAo Renova um
termo de referencia orientando a realizaco dos estudos para identificar os
irnpactos que atingiram a comunidade e seu territ6rio, bem como os estudos para
a definicAlo das ac'6es, projetos e medidas estruturantes para mitigar, controlar e
compensar esses impactos. A 6poca, foi previsto prazo de 120 (cento e vinte) dias
para a entrega do plano de trabalho pela Fundac"Ao Renova. Em abril de 2017, a
FundacAo Renova entregou o plano de trabalho para o atendimento aos
quilombolas de Degredo, que foi aprovado tecnicamente pela FCP. Naquela
ocasiAo, a Casa Civil da Presidkncia da RepAblica jA estava atuando no
enfrentamento do desastre e participou da deliberacAb, junto a Fundac'Ao Renova,
. o do Estudo
da necessidade de efetivar aceies emergenciais em paralelo a realizac A
do Componente Quilombola (ECQ), cuja execuck ficou sob a responsabilidade
da consultoria Herkenhoff & Prates (H&P). As ac'6'es emergenciais se fizeram
necessArias, posto que a comunidade sofreu, dentre outros irnpactos, a proibicAo
do exercicio de sua principal atividade ecorthmica, a pesca rnaritima (por decis'Ao
judicial). Desta forma, a populack de Degredo deveria ter acesso ao auxilio
financeiro emergencial, seu territ6rio deveria ser alvo de monitoramento hidrico,
al6m de outras aceies imediatas para a garantia da seguranca alimentar, hidrica,
econmica e sanitAria.
3) A FundacAo Palmares realizou nova reunffio no tenit6rio de Degredo em 06 de
. 6 do Plano de Trabalho, quando constatou que
maio de 2017, para a apresentac A
quase nada havia sido executado desde novembro de 2016. O encaminhamento
mais relevante desse encontro foi a forma0o de uma Comissao Local de
Acompanhamento, que teve como atividade inicial apresentar a lista das familias
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quilombolas que deveriam acessar ao auxilio finaneeiro emergencial. Em agosto
de 2017, os carteSes do auxIlio foram distribuIdos para as familias quilombolas de
Degredo e a CT-IPCT, entao sob coordenaeao compartilhada entre FUNAI e FCP,
que passou a ser a instancia colegiada de acompanhamento e monitoramento
primario das aeCies da Fundaeao Renova no territetrio de Degredo.
4) Os primeiros apontamentos de discussUs relacionadas as dilvidas e inseguraneas
relativas a potabilidade da agua em Degredo, no ambito da CT-IPCT (ja, com
participaeao da Fundaeao Renova), estao registrados na Ata da 6a Reuniao
Ordinaria. da CT-IPCT, realizada em 23/10/2017. No final de 2017, a H&P
finalizou o estudo e entregou o relat6rio do ECQ, que foi analisado tecnicamente
pela Fundae'ao Palmares, que ressaltou os questionamentos sobre a qualidade da
agua por membros da comunidade. Na 8a Reuniao Ordinaria, realizada em
31/01/2018, sob coordenaeao a SEGOV, discutiu-se o Plano Emergencial para
Degredo (ja analisado pela FCP) e os resultados do Estudo do Componente
Quilombola em nivel de Camara Tecnica, fazendo-se diversos apontamentos,
entre eles os questionamentos da comunidade sobre a confiabilidade dos estudos
realizados pela Fundaeao Renova e pela Herkenhoff & Prates sobre a qualidade
da agua, sendo que a Fundaeao Palmares informou que membros da comunidade
de Degredo estavam comprando agua para consumo.
5) Na reuniao subsequente da CT-IPCT, realizada em 19/02/2018, definiu-se que a
CT iria solicitar a Renova o fornecimento de agua potavel para a CRQ Degredo,
no ambito do Plano Emergencial e que a consulta pb1ica sobre o Estudo do
Componente Quilombola seria realizada em mareo do mesmo ano. Tambem
foram pautados outros assuntos relativos a comunidade de Degredo: a posieao da
CT sobre o ECQ, o pagamento do retroativo do auxilio emergencial, a situaeao da
agua para eonsumo e a consulta piablica a comunidade sobre o ECQ, em reuniao
que .contou com a presenea de representantes da SEGOV, FUNAI, FCP, IBAMA,
SE-CNPCT, Secretaria de Aquicultura e Pesca, Fundaeao Renova, Herkenhoff &
Prates e Defensoria Publica da Uni'ao. O representante da FCP apresentou
Renova e a H&P a analise do ECQ, indicando que a chegada da lama foi um fator
agravante da qualidade da agu.a posteriormente ao Desastre, percepeao esta que
tem um peso enorme para a comunidade; apontou-se a dificuldade de vinculaeao
dos capitulos ambientais com o capitu10 antropol6gico e, tendo em vista que o TR
nao previu estudos rnais complexos (tecidos de peixes e outros) para vincular a
qualidade da agua e do pescado ao Desastre. Especificamente sobre o Plano
Ernergencial, a Renova solicitou a analise da Camara Tecnica (e nao apenas da
Fundaeao Palmares) e a coordenadora da CT-IPCT informou que poucas
informa0es adicionais e novas percepOes foram acrescentadas, sendo que
brevemente a analise seria fechada e comunicada a Renova, via Nota Tecnica.
Entretanto, ressaltou que a qualidade da agua era um problema grave e que
membros da comunidade estavam adquirindo agua mineral, cujo fornecimento
deveria estar contemplado no plano de atendimento emergencial, entre outros. A
9a reuniao ordinaria da CT-IPCT foi registrada em ata.
6) Desta forma, na reuniao subsequente do CIF, realizada nos dias 26 e 27 de
fevereiro de 2018, a CT-IPCT participou por videoconfer'e`ncia e apresentou a
Nota Tecnica 02/2018/CT-IPCT/CIF, versando sobre o Estudo do Componente
Quilombola (CRQ Degredo) e com a informaeao de que o pr6prio estudo contem
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relatos da comunidade de Degredo questionando a qualidade da agua para
consumo humano.
7) Seguindo com o ECQ, de acordo com protocolo pactuado com a comunidade, no
inicio de maryo de 2018 foram distribuidas as verses integrais e resumidas do
ECQ para as familias de Degredo e, no dia 17 do mesmo m6, o ECQ foi
submetido a consulta da comunidade, como dispe a Convenyk 169 da
Organizayk Internacional do Trabalho (OIT). Na reunik de consulta estiveram
presentes mais de 300 pessoas, sendo que o estudo foi aprovado com ressalvas.
Adicionalmente, outros problemas importantes foram elencados pela comunidade,
em consulta realizada em separado pela CT-IPCT, entre eles, ficou evidenciada a
necessidade de forneeimento de 4ua potave1para as familias de Degredo, ja que
desde a "chegada da lama" n'ab havia seguranya hidrica, situayk que gerou
demanda desta CT-IPCT pelo atendimento complementar pela Fundaya'o Renova,
no ambito do atendimento vinculado ao Plano Emergencial.
8) Sem provi&ncias por parte da Fundayk Renova a respeito de fornecimento de
agua para a comunidade, em maryo de 2018 a CT-IPCT emitiu a NT 04/2018,
analisando complementarmente o Plano Emergencial para Degredo, contendo o
Parecer n° 01/2018/DPA/COPAB/PR, em analise inicial feita pela Fundayk
Palmares, recomendando ao CIF deliberar pela Revisk do Plano Emergencial de
acordo com as analises e recomenda0es elencadas no item 2 da referida NT (entre
elas, recomendava-se que a Renova compartilhasse, em linguagem apropriada e
como orientayk, os resultados dos exames de qualidade da agua, aconselhando a
comunidade em relayk ao consumo das melhores fontes e que a Renova,
diretamente ou articulando-se com o poder publico local, atuasse na garantia de
fornecimento de agua para consumo a todas as familias da comunidade de
Degredo). Ao analisar a NT, durante a 24a Reunik Ordinaria do CIF, em maryo
de 2018, o Comite registrou o Encaminhamento E24-10: "O CIF oficiarc't a
Renova para atendimento da requisi0o da NT n° 04/2018 e readequaao do
Plano Emergencial Preliminar para atendimento a CRQ Degredo, a ser
finalizado em at. 90 dias. Nesse perz'odo sera realizada reunido intercamaras
sobre o tema entre a CTSHQA, a CTOS, a CTEI, a CT-Sade e a CTBIO".
9) No dia 17 de maryo de 2018, coordenada pela FCP, a CT-IPCT realizou consulta
junto a Comunidade Quilombola de Degredo sobre o ECQ, elaborado pela H&P,
e sobre questh'es vinculadas ao Plano de Ayes Emergenciais, a cargo da Fundayk
Renova que versou sobre os seguintes assuntos: pagamento do AFE retroativo,
necessidades de ajustes de cadastro das familias e inclusk de familias nos
pagamentos, bem como sobre a falta de seguranya hidrica e necessidade de
fornecimento de agua para consumo e uso da populayk. Na ocasik estiveram
tambffil presentes representantes da Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP), do
IBAMA, membros da CT-IPTC, da Coordenayk Nacional de Comunidades
Quilombolas (CONAQ) e da H&P. Entretanto, embora reiterada a import'ancia da
presenya, na v6pera da consulta a Fundayk Renova comunicou que estaria
ausente, sob a justificativa de que o ECQ foi elaborado por consultoria
independente e que seu distanciamento era necessthio para assegurar sua
"idoneidade e legitimidade", colocando-se, por fim, a disposiyk para "discutir os
encaminhamentos e definiOes oriundos dessa consulta".

Ngina 4 de 14

10) Parte das questes e posicionamentos da comunidade e da CT-IPCT foram
apontadas na NT 06/2018, que analisa o Programa no qual esta contemplado o
atendimento a comunidade quilombola, sendo apresentada ao CIF na 26a Reuniao
Ordinaria, realizada em maio de 2018, onde recomendou-se ao CIF determinar
Fundacao Renova a atuacao imediata no sentido de garantir a seguranca Indrica
para as familias da CRQ Degredo, quando foi registrado o Encaminhamento E26- e Recupera0o da
8: "A de adequwao do Programa. de Prote do
Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais deve ser
realizado pela Funda0o Renova com base na Nota Thcnica 006/2018/CTIPCT/CIF, jit de conbecimento da Renova, para revisar o programa com o prazo
de resposta em ate 20 dias". Na mesma reuniao foi apresentada a NT 07/2018/CTIPCT/CIF, recomendando ao CIF a aprovacao de um pedido de Revisao do ECQ,
devido as ressalvas apontadas pela comunidade, determinando que a Renova
fizesse o pagamento retroativo do auxilio emergencial em parcela Unica a ser
efetivada no me's de junho de 2018. Sobre o fornecimento de agua, foi sugerido a
distribuicao da agua em Degredo fosse realizada em carker de precaucao, ate que
as CTs competentes pudessem apresentar manifestac'ao conclusiva. Com base
nessas notas foi aprovada a Deliberacao CIF n° 161/2018, cujo item 3 segue
transcrito: "Determinar o fornecimento, em ate 15 dias, de cigua poWel para a
comunidade de Degredo, pela Fundwtio Renova, ate que as condiOes de
potabilidade da crIgua atualmente disponivel sejarn estudadas pela Funda0o
Renova e analisadas pela CT-SHQA e pela CT-Sailde". A deliberacao tamb&ri
dispe que o descumprimento da mesma ensejaria a aplicacao das penalidades
previstas no Capitulo VI do TTAC.
1 1) Sem atendimento da comunidade corn agua potavel, em junho de 2018 a CT-IPCT
emitiu a NT 10/2018 com vistas a fundamentar a notificacao pela perda de prazo
para o cumprimento do item 3 da Deliberacao CIF n° 161/2018, visto que os 15
(quinze) dias previstos na deliberacao ja havia transcorrido, e a comunidade
quilombola de Degredo continuava aguardando o fornecimento de agua para
consumo. A referida nota t&nica, apresentada na 27a Reuniao Ordinaria do CIF,
gerou a Notificacao n° 7/2018—DCFGABIN, de 02 de julho de 2018.
12) Adicionalmente, em julho de 2018 foi realizada a 1 3a reuniao Ordinaria da CTIPCT no territhrio quilombola atingido, com a participacao da comunidade. No
primeiro dia, a reunlao foi no Centro Comunitkio de Degredo e, no segundo dia,
em Linhares. Apesar de a Fundacao Renova nao reconhecer como demanda da
comunidade o fornecimento de agua potavel, tal pedido foi referendado pelos
representantes da Comissao Quilombola Local em 07/07/2018 (durante a primeira
parte da 13a Reuniao da CT-IPCT, realizada no Centro Comunitario de Degredo)
e por cerca de 50 representantes da comunidade de Degredo durante a realizacao
da segunda parte da 13a reuniao, realizada no dia 08/07/2018, no Hotel Days Inn,
em Linhares, ocasiao em que a Fundacao Renova se fez presente. Na ocasiao, tem
em vista que a comunidade ainda nao estava sendo atendida, a mesma solicitou
que o fornecimento de agua para consumo se desse em gaffies de 20 Iitros
(retornaveis), na razao de 5 litros por pessoa por dia, fato este que seria levado ao
conhecimento dos 6rgaos decisores da Fundacao pelo vice-lider do programa de
recuperacao da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais.
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13)Desta forma, a CT-IPCT emitiu a Nota T&nica n° 13/2018, recomendando multa
pelo rik atendimento da Delibera0,o CIF n° 161/2018 e da Notificaao 07/2018DCUGABIN/IBAMA. A CT indicou que a temkica da necessidade de
fornecimento de agua potavel para a comunidade foi reiterada em pelo menos tr6
Notas T&nicas da CT-IPCT (NTs 04, 06 e 07/2018). Na NT 06 se recomendou
ao CIF determinar a FundaOlo Renova a atuak imediata no sentido de garantir
a seguraNa hidrica para as familias da CRQ Degredo, o que deu origem ao item
3 da Deliberak 161. A Nota `I‘cnica 10/2018 recomendou a notificak pela
perda de prazo para o cumprimento da deliberak e, mesmo notificada, com a
concessk adicional de 10 dias para o fomecimento da agua potavel, ap6s o
decurso de prazo, a comissk local informou que naio estava sendo fornecida agua
e que nao havia percebido nenhum movimento da Fundak Renova neste sentido.
A nota foi analisada na 28a Reunik do CIF, quando foi aprovada a Delibera0o
n° 188/2018, para imposik de multa punitiva e diaria, ate que o fornecimento de
agua ocon-esse.
14)De acordo com a comunidade de Degredo, em 31/08/2018 foi iniciado o
fornecimento de agua mineral a toda a comunidade, em gakies retornaveis de 20
litros, confonne solicitak de seus membros. Assim, a multa aplicada se
interrompeu a partir do dia anterior, podendo ser consolidada por meio do
Memorial de Calculo anexo a NotificaW
12/2018-DCl/GABIN/IBAMA,
recebido pela SAMARCO no dia 06/09/2018.
15)Por fim, no dia 17/09/2018, a Secretaria Executiva do CIF recebeu o Recurso
Administrativo apresentado pela SAMARCO (Documento SEI Ibama
02001.027994/2016-64), o qual sera julgado pela presente Decisk da Presi&ncia
do Comit6 Interfederativo.
16)Devido a manifesta urg6`ncia e relevancia do tema, foi providenciada a inclusk
deste item como extrapauta na 30a Reunik Ordinkia do CIF, a ser realizada em
Vithria/ES nos dias 27 e 28/09/2018, quando esta Decisk n° 03 sera objeto de
referendo pelos membros do CIF.
17)E o Relat6rio. Passo a decidir.
II Fundamenta0o

18)Inicialmente, com relaalo a tempestividade do recurso apresentado pela
SAMARCO, e certo que a Notificak 12/2018-DCUGABIN/IBAMA foi
recebida pela empresa no dia 06/09/2018, quinta-feira, comprovado mediante
registro protocolar n° JT594629856BR dos Correios (AR Postal — Documento SEI
Ibama 3347652 Doc. 01 anexo).
19)Assim, o prazo para apresentak de recurso administrativo passou a ser contado
a partir do dia 10/09/2018, segunda-feira, primeiro dia util seguinte a cifficia da
Notifica0o, visto que no dia 07/09/2018, sexta-feira, ocorreu a celebrak do Dia
da Indepenancia do Brasil, feriado nacional.
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20) Dessa forma, o prazo fmal para apresentaek do recurso, considerando os dez dias
definidos pelo art. 59 da Lei Federal n° 9.784/1999, seria o dia 20/09/2018, quintafeira. Tendo em vista que o recurso administrativo (Documento SEI Ibama
02001.027994/2016-64) foi protocolado no dia 17/09/2018, segunda-feira, a
defesa apresentada pela SAMARCO e considerada tempestiva.
21) No que tange a legitimidade para a interposiek do recurso, cumpre destacar que,
conforme disposto nos paragrafos terceiro e decimo da Clausula 247 do TTAC,
ipsis litteris:
"CLAUSULA 247: (...)
PARAGRAFO I'ERCEIRO: Caso a inadimplente seja a FUNDAC "AO, decorrido o
prazo definido e pennanecendo o descumprimento, a SAMARCO arearU eom multa
punitiva por obrigacao descumprida e multa diaria enquanto persistir o
descumprimento total da obrigacao. (...)
Na hip6tese de descumprimento de qualquer outra
PARAGRAFO
obrigacao, nao prevista nos paragrafos anteriores, a SAMARCO ficar. obrigada ao
pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por item descumprido
cumulado com multa diaria no valor de R$ 10.000,00 (dez mii reais) enquanto persistir
o descumprimento, por item descurnprido" (grifou-se).

22) Destarte, em razao do inadimplemento da Fundaek Renova face ao item 3 da
Deliberaek CIF n° 161/2018, e do nao atendimento das determina0es constantes
na Notificaek 07/2018-DCl/GABIN/IBAMA, cuja e6pia foi enviada para a
SAMARCO (tema que sera tratado posteriormente), a qual comunica o
descumprimento da obrigaeao e informa que as penalidades previstas no TTAC
poderao ser aplicadas, o CIF exarou a Deliberaeao n° 188/2018, fixando multa
punitiva e diaria a serem arcadas pela SAMARCO.
23) Desse modo, a SAMARCO e considerada parte legitima para interpor o recurso
ora analisado, nos moldes dos art. 58 e 60 da Lei 9.784/1999.
24) Levando-se em consideraek a observancia dos pre-requisitos de tempestividade
e legitimidade, e o nao enquadramento nas hip6teses elencadas nos incisos do art.
63 da Lei n° 9.784/99, conheco o recurso apresentado pela SAMARCO, passando
a responder a solicitaek da concessao de efeito suspensivo.
25) Nesse diapask, e importante citar novamente a Lei do Proeedimento
Administrativo da Administrack PUblica Federal, que em seu art. 61, caput,
preconiza que: "salvo disposkdo legal em contrdrio, o recurso n'do tem efeito
suspensivo".
26) A argumentaek apresentada pela SAMARCO no recurso nao possui o conclao
para muni-lo de efeito suspensivo, visto que, conforme disposto no paragrafo
Unico do artigo supracitado, a autoridade recorrida podera conceder tal efeito
quando houver justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparaek decorrente
da execuek, isto e, do pagamento da multa, o que nao pode ser aplicado ao caso
concreto, uma vez que a decisk do CIF registrada em Ata da 28a Reuniao
Ordinaria ja orienta os procedimentos a serem adotados, caso o nexo de
causalidade nao seja comprovado entre a qualidade da agua e o Desastre, tema
que sera tratado adiante. Nesse sentido, vale citar expressamente as linhas 316 a
321 da ata retro mencionada:
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"O Presidente do CIF esclareceu que o fornecimento devera ser iniciado e mantido
ate que seja comprovado ou nalo o nexo de causalidade, em aten4o ao principio da
precauco. Caso seja comprovado que nao ha causalidade entre o desastre e a
qualidade da agua, os membros do CIF concordaram em converter os custos
incorridos em medidas de cunho compensathrio, preferencialmente em ac;zies
voltadas ao carater antropolOgico e psicolbgico acerca da vis'ao da agua pela
comunidade de Deg,redo" (grifou-se).

27)O posicionamento adotado pelo CIF externado acima, em atenOlo ao principio da
precatw'ao, garante que, posteriormente ao pagamento das multas, caso n'ao haja
comprovaao do nexo de causalidade, os valores pagos seffio incorporados aos
recursos compensathrios previstos na Clausula 232 do TTAC.
28)Ademais, faz-se mister destacar os paragrafos primeiro e segundo do art. 59 da
Lei n° 9.784/99, que preveem que o recurso administrativo devera ser decidido no
prazo maximo de trinta dias, podendo ser prorrogado por igual periodo, o que,
atrelado aos fatos de que o prazo final para apresentao do recurso seria o dia
20/09/2018, e que esta Decis a- o esta pautada para delibera4o na 30a Reuni a- o
Ordinaria do CIF, agendada para o dia 27/09/2018, por si si5 torna desnecessario
o efeito suspensivo pretendido pela SAMARCO, pois havera defini0o sobre o
recurso pretendido dentro de uma semana. Ante ao exposto, indefiro o
requerimento de efeito suspensivo ao recurso analisado.
29)Adiante, trato da alegao de ausencia de prvia notificg'ao da SAMARCO e de
eventual cerceamento de defesa, apesar de restar constatada contradi0o no texto
do recurso, pois, inicialmente, a empresa afirma que nab foi previamente advertida
para cumprimento da obrigac a- o de fornecimento de agua potave1 a Degredo,
sendo que, posteriormente, confirma o recebimento da Notifica0o n° 07/2018DCl/GABIN/IBAMA, a qual comunica o descumprimento do prazo previsto no
item 3 da Delibera'ao CIF 161/2018, que trata exatamente do cumprimento da
obrigao de fornecimento de agua, dando ciencia as empresas mantenedoras e
determinando a adN'ao das medidas necessarias para o cumprimento das
obriga0es.
30)Resumidamente, a empresa se contradiz quanto a esse aspecto no recurso,
conforme cita a- o abaixo:
"A Samarco, alem de raA.o ter tido ci'encia de eventual descumprimento de entrega de
agua potavel para determinada comunicada quilombola, por meio de notificacan do
CIF, sequer teve a oportunidade de adotar as medidas eventualmente necessarias para
cumprimento das obrigaci5es ou justificar o seu nao cumprirnento, estabelecendo
prazo compativel para devida adequaco. Muito pelo contrario, este D. Comite, emitiu
a Notificao n° 12/2018 do IBAMA aplicando multas, sem observar os
procedimentos determinados pelo TTAC" (pagina 17). Em seguida: "Em 11/07/2018,
contudo, a Samarco recebeu a Notifica4o n° 7/2018, endereeada a Funda0o Renova,
por rneio do oficio n° 55/2018/DCl/GABINIBAMA, datado de 02/07/2018, o qual
notificou o deseumprimento do item 3 da Delibera0.-O 161/2018 (fornecimento de
agua), estipulando um prazo de (10) dez dias para que se iniciasse a entrega de agua
mineral em Degredo, sem merwab a aplicaea-o de qualquer adverrencia e muito menos
multas" (pagina 25).

31)Este Comit'e` Interfederativo sempre primou pelo atendimento das disposiOes
contidas no TTAC e, em observancia ao caput da Clausula 247, todas as dezenove
notificaOes expedidas pelo Comith em razalo do descumprimento de obriga0es

Pdgina 8 de 14

foram enviadas a FundacAo Renova, com cpia para a SAMARCO, bem como
VALE e BHP Billiton, mediante aviso de recebimento postal.
32)No caso em tela, a NotificacAo n° 07/2018 foi recebida pela SAMARCO no dia
11/07/2018, comprovada mediante registro protocolar n° JT594630369BR dos
Correios (AR Postal — Documento SEI Ibama 3347906 - Doc. 02 anexo),
enviada atraves do Oficio 55/2018/DCFGABIN-IBAMA (Documento SEI
Ibama n° 2764107).
33)Quanto A alegacAo de que nallotificacAo n° 07/2018 nAo havia mencAo a aplicacAo
de qualquer adverCencia e muito menos multas, transcrevo a seguir o idtimo
pathgrafo da referida NotificacAo: "O descumprimento desta Notificatio ensejath
a aplica(do das penalidades previstas no Acordo".

34)Tambem tem relevAncia de se mencionar que a NotificacAo em tela estabeleceu
prazo de dez dias para manifestacAo e adock das medidas necessrias para
cumprimento das obrigac;:ies, em oposicAo a aIegacAo de que a SAMARCO sequer
teve a oportunidade de adotar as medidas eventualmente necess&ias para
cumprimento das obrigaceies ou justificar o seu nAlo cumprimento.
35)Por ftm, destaca-se que a FundacAo Renova se manifestou acerca do cumprimento
da DeliberacAo CIF n° 161/2018, tendo realizado, inclusive, uma analise tecnica
da deliberacAo, por meio do Oficio SEQ062018.3181 (Documento SEI Ibama
2591617), o qual foi analisado pela CAmara Tecnica Indigena e Povos e
Comunidades Tradicionais, por rneio da Nota Tecnica 10/2018/CT-IPCT/CIF.
36)Quanto a Notificac a- o n° 07/2018, a Secretaria Executiva do Comite
Interfederativo nAo localizou protocolo de qualquer manifestac'ao a respeito da
materia, caracterizando-se inercia da FundacAo Renova e das empresas notificadas,
uma vez que a FundacAo se manifestou apenas quanto a accitacAo do cumprimento
da obrigacAo, registrada em Ata da 28a ReuniAo Ordinaria do CIF, duas semanas
aps o final do prazo da notificacAo, o qual nAo se confunde com o termo inicial
da multa diaria, tema que sera tratado nos itens conseguintes da presente DecisAo.
37)Diante do exposto, restando comprovada a previa notificacAo da SAMARCO, o
pedido da empresa para cancelamento da multa sob alegacAo de inobservAticia do
devido processo legal nAo encontra guarida nesta DecisAo, sendo rejeitado.
38)A relacAo de causalidade entre a qualidade da agua e o Desastre, bem como a
necessidade de comprovach do nexo causal entre os dois fatos, abordados en
passant nos itens 26 e 27 desta DecisAo, foram analisados de forma consistente
pela CAmara Tecnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais. E o que se
pode notar dos trechos extraidos das Notas Tecnicas n° 10/2018 e n° 14/2018/CTIPCT/CIF:
"A CT-IPCT entende que a aus'encia de nexo precisa ser comprovada pela Fundaekt
Renova. Ressalta que a percepOo da comunidade precisa ser considerada de maneira
mais sthia, sob pena de que a miss a- o para a qual a Funda0o foi criada seja
desacreditada cada vez mais pelos atingidos. Para evitar a exarceba0o dos riscos
quanto a percepOo da qualidade da agua, a Funda0o tem o dever de melhorar a
comunica0o com a comunidade atingida e com as Camaras T&nicas do CIF,
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apresentando a comunidade de Degredo, de maneira compreensivel, todos os
resultados obtidos nos exames realizados e comprovando-os com os laudos
laboratoriais, sendo que toda a documentacao deve ser submetida, concomitantemente,
as CT-Sande, CT-SHQA e CT-IPCT, para avaliacao e acompanhamento. Em analise
preliminar desta CT-IPCT, os resultados apresentados no Estudo do Componente
Quilombola nAo sAo suficientes para provar que nAo hA nexo causal; os laudos
completos, entregues pela H&P e pela Fundacao Renova ap6s solicitacUs reiteradas,
foram repassados para a CT-Sande e para a CT-SHQA para avaliacao mais tecnica.
11. A Fundacao Renova afirma que os resultados das analises "indicaram que a agua
nao se encontra em boas condipjes para consurno devido ao uso antrepico do territhrio,
independentemente do rompimento da Barragem de Fundao". Entendemos que esta
necessidade de conectar a negativa ao fornecimento de agua potavel As condicties
de antropizacAo prvias ao rompimcnto da Barragem baseia-se no pr6prio
TTAC, que diz que e obrigacao da Fundacao recuperar as condicaes socioambientais

ao que existia antes do rompimento da Barragern. Esta CT-1PCT entende que os
efeitos deleterios da chegada da lama no territOrio de Degredo, ambientalmente, ainda
serao objeto de muitos estudos, inclusive investiga0es sobre a existencia ou nao de
dados previos comparaveis. Entretanto, os efeitos psicol6gicos e, consequentemente,
de percepeAo da comunidade, sao evidentes, no momento em que as pessoas se
recusam a consuntir a Agua e, mesmo sendo uma comunidade carente, destina
parte do emergencial para comprar Agua para consumo, com receio dos

efeitos que a a.gua disponivel possa causar em sua sande. Alem disso, nao pode ser
desprezada a relac'ao temporal entre a coleta das amostras (setembro de 2017) e a
diluicao dos elementos dispersados durante o rompimento da barragem ao longo de
quase dois anos depois do desastre. Entende-se que a deliberacAo do CIF foi tomada
com base na precaucAo, principalmente" (grifos no original, paginas 4 e 5, NT 10).
(...)
"Portanto, fica evidente o nexo causal entre o desastre e a percepcao/praticas da
comunidade em relacao a qualidade da agua. E importante frisar que o nexo causal
o liame entre a conduta e o dano. No caso em analise o desastre gerou
na referida comunidade uma percepeAo, que e claramente fundada em virtude
da proporcAo do desastre, negativa em relacAo a qualidade da Agua. Alem disso,
os efeitos psicoll6gkos decorrentes (pessoas que se recusam a consumir a Agua e,
mesmo sendo uma comunidade carente, destina parte do auxilio emergencial
para comprar Agua para consumo, com receio dos efeitos que a agua disponivel

possa causar doencas e/ou piorar ainda mais as condiOes de sande)" (grifos no
original, paginas 2 e 3, NT 14).

39) Ademais, conforme consta no item 2 da Deliberaco n° 188/2018, a Fundac a- o
Renova deveth fomecer 4ua pothel mineral para as familias da Comunidade de
Degredo, atC que as condiOes de potabilidade da 4ua sejam analisadas pelos
(Srgabs competentes e demais OEmaras T&nicas, n'ao elidindo o cumprimento da
obrigac'a'o ou eximindo a Fundac"ao de cumpri-la enquanto os estudos nao se
tornem conclusivos.
40) Outrossim, assevero que o carater protetivo intrinseco ao direito ambiental e
tutela dos direitos de natureza coletiva consagra a invers^ao do imus da prova,
sendo imputado ao eausador do dano a incurnb6'ncia da comprovac a- o de que n'aio
ba nexo causal entre dois fatos. Com isso, pode-se afirmar que se trata de regra
vinculada ao principio da precaucao a determinacao de que, caso uma incerteza
cientffica esteja atrelada a existncia de determinado dano, o 8nus de provar que
os danos causados ao meio ambiente nao s'a'o oriundos da atividade do suposto
poluidor cabe ao prprio empreendedor, de modo que in dubio pro natura.
41)Nessa direc a- o, vale transcrever os seguintes trechos do voto da Ministra Eliana
Calmon, relatora da REsp 972902/RS, julgado ern 25/08/2009, DJe 14/09/2009,
in verbis:
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"No caso das aOes civis ambientais, entendo que o carater pnblico e coletivo do bem
juridico tutelado — e nAo a eventual hipossufici"e`ncia do autor da demanda em relacAo
ao ren — nos leva a conclusAo de que alguns dos direitos do consumidor ta~rt
devem ser estendidos ao autor daquelas ac&s, afinal essas buscam resguardar (e
muitas vezes reparar!) o patrimnio ptiblico de uso coletivo, eonsubstanciado no
meio ambiente.
A essas normas agrega-se o Principio da PrecaucAo. Esse preceitua que o meio
ambiente deve ter ena seu favor o beneficio da dnvida no caso de incerteza (por falta
de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade
e um efeito ambiental negativo.
Incentiva-se, assim, a antecipacAo de acao preventiva, ainda que nAo se tenha certeza
sobre a sua necessidade e, por outro lado, prolbe-se as atuacb"es potencialmente lesivas,
mesmo que essa potencialidade nao seja cienfificamente indubitavel.
AWm desse contetido substantivo, entendo que o Prinelpio da Precau0o tem
ainda uma importante coneretizaefto adjetiva: a inverso do Snus da prova. (...)
Portanto, a partir da interpretacao do art. 5°, VIII, da Lei 8.0781/1990 e/c o art. 21 da
Lei 7.347/1985, conjugado ao Principio da Precaucao, justifica-se a inversAo do onus
da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialrnente perigosa o
Cinus de demonstrar a seguranca do empreendimento" (grifou-se).

42) Frente as citac`cks, ratifico o entendimento consolidado pela CT-IPCT e pela
jurisprudkncia, reiterando o posicionamento do CIF adotado na 28a Reuni a- o
Ordinaria, para que os valores devidos em razAo das multas fixadas pela
Deliberac"ao n° 188/2018, e consolidados pela Notificacao n° 12/2018, sejam
pagos e eventualmente convertidos em medidas compensatOrias dentro do teto
previsto no TTAC, caso haja posterior comprovacAo da inexistkncia do nexo de
causalidade entre o Desastre e a qualidade da agua em Degredo.
43) Face ao exposto, indefiro o requerimento da SAMARCO para cancelamento da
multa sob alegacAo de inexist6ncia do nexo causal entre o rompimento da
Barragem de Fund'ao e a qualidade de agua em Degredo.
44) Analiso a seguir o cumprimento voluntario da detenninacAo do CIF pela
FundacAo Renova, para fornecimento de agua para consumo humano em Degredo,
conforme estipulado na DeliberacAo n° 161/2018 e NotificacAo n° 07/2018, que
ocorreu somente ap6s a aplicacAo da multa ftxada na DeliberacAo n° 188/2018.
45) Em consonffilcia com a constatacAo do item anterior, transcrevo trecho da Ata da
28a ReuniAo Ordinaria do CIF, compreendido entre as linhas 321 e 323, no
momento em que seria votada a DeliberacAo CIF 188/2018, para fixacAo da
multa pelo nAo-fornecimento de agua em Degredo: "0 representante da Renova
afirmou que a Fundatio revisou seu posicionamento e entregara agua a todas as
pessoas da comunidade a partir do final de agosto, sem distiwao de quilombolas
ou nao quilombolas".
46) Para o devido funcionamento da governanca CIF, a FundacAo Renova deveria
seguir as diretrizes e determinacrws emanadas pelo Cornit6 por meio das
DeliberaOes e demais atos e encaminhamentos. Ocorre que, por diversas vezes,
a FundacAo se recusa em curnpri-las ou atrasa injustificadamente o cumprimento
de determinadas obrigaciks, fazendo com que o CIF adote provid6ncias para
garantir seu fiel cumprimento, inclusive atravks da imposicAo de sanc&s, multas
e notificac6'es.

47) Apesar do aceite da Fundacao Renova em fornecer agua a Comunidade de
Degredo ter sido bem recepcionado pelo CIF, o posicionamento oficial da
Funda0o, conforme registro supracitado, pode ser considerado tardio e
intempestivo, uma vez que ocorreu no instante imediatamente anterior a aplicac'ao
de multa na reuni'ao realizada no final do mes de julho de 2018, sendo que as
tratativas se iniciaram em fevereiro do mesmo ano, e a populac'ao atingida
permaneceu sem abastecimento de agua potvel durante todo esse periodo.
48) Consoante ao exposto acima, friso que apenas um mes depois, no primeiro dia da
reuni"ao ordinaria subsequente do CIF, a coordenadora da CT-IPCT divulgou que
a distribuicao da agua em Degredo/ES comecaria a ser disponibilizada, o que
cessaria o andamento da multa dikia aplicada pelo nalo fornecimento de agua para
a comunidade, cuja contagem havia sido iniciada no dia 08/08/2018, conforme
Memorial de Calculo anexo a Notificacao n° 12/2018 (Documento SEI Ibama n°
3229399).
49) Ainda em observancia ao registrado na Ata da 29a Reuniab Ordinaria do CIF,
somente no dia 31/08/2018 "foi anunciado que o fornecimento de"agua para
consumo humano em Degredo foi iniciado, o que cessa a aplica0o da multa
cujo termo final passa a ser o dia 30 de agosto", conforme linhas 265 e
268. Em seguida, foi formalizado o Encaminhamento E29-8, para que a Secretaria
Executiva do CIF elaborasse o memorial de calculo das multas punitiva e diaria,
fixadas na Deliberaco n° 188/2018, notificando a SAMARCO para pagamento,
nos termos do TTAC.
50) Diante do que se expes acima, indefiro a solicita0o da SAMARCO para
cancelamento da multa sob alegacAo do inquestionvel atraso no fomecimento de
agua pela Fundac a- o Renova.
51)Na sequencia da anMise dos pedidos contidos no recurso apresentado pela
SAMARCO, faz-se necesskio ressaltar que todo o procedimento relativo as
multas encontra-se respaldado no Capitulo Sexto do TTAC, sendo certo que os
mesmos foram concebidos a luz dos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade, como por exemplo, o paragrafo decimo da Clausula 247, que
contem a previsk, dos valores da multa punitiva de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais) e da multa diaria de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia.
52) No que se refere a contagem da multa diaria, o Memorial de Calculo ancxo
Notifica0o 12/2018-DCFGABIN/IBAMA leva em considerack o disposto na
Clausula 252 do TTAC, no sentido de que as multas dikias sera'o aplicadas por
dia corrido, tendo seu inicio no primeiro dia util seguinte a notificac"ao da decis'a'o
do CIF pela imposi0o da multa.
53) In casu, a multa dikia contabilizou vinte e tres dias corridos, sendo contada do
dia 08 ao dia 30 de agosto, conforme demonstrac'"ao exposta no referido Memorial
de Calculo, cujo valor total foi somado a multa punitiva, totalizando
R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), o qual demonstra ser condizente com
a obriga00 a ser cumprida, e de forma alguma exorbitante, como alegado pela
SAMARCO.
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54) Ao final, ressalto que o valor da multa diaria se trata de simples calculo aritmaico,
computado sobre rela9Ao de causa e efeito referente ao nt'Imero de dias em que a
popula9ao de Degredo ficou sem acesso a agua potavel, o qual come9ou a ser
contado somente ap<f)s o recebimento formal da Delibera9Ao CIF 188/2018 pela
Funda9ao Renova, o que afasta a pretensao de desproporcionalidade.
55) Dessa maneira, indefiro o pedido em carater eventual proposto pela SAMARCO
para revisao e redu9Ao da multa, sob alega9k) de que a mesma nao atende aos
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.
56) Por fim, analisar-se-a o pleito de eventual conversao da multa em medida
compensatria, frisando-se que a Notifica9"ao n° 12/2018 contemplou o disposto
no Encaminhamento E28-14, aprovado logo em seguida a vota9Ao da Delibera9ao
n° 188/2018, que fixou as multas, ora recorridas, durante a 28" Reuniao Ordinaria
do CIF. Ambos os documentos orientam que os valores da multa punitiva
acrescidos da multa diaria devem ser revertidos em a9,5es compensat6rias
destinadas para a prOpria comunidade de Degredo, de acordo com as diretrizes
elaboradas pela CT-IPCT em conjunto com a comunidade, a serem validadas pelo
CIF, conforme preconizado no paragrafo primeiro da Clausula 250 do TTAC.
57) Posto isto, o valor total das multas devera ser depositado em conta bancaria da
Funda9ao Renova criada especificamente para esta finalidade, ficando segregado
ate a devida utiliza9ao em a9es compensatOrias adicionais nao previstas no
TTAC, nao se confundindo com os recursos compensat6rios discriminados na
Clausula 232.
58) Tamban cumpre ressalvar, em carater explicativo, que as multas aplicadas pelo
Comite Interfederativo nao podem ser objeto de conversao nos moldes propostos
no instituto da Conversao de Multas, em desenvolvimento pelo IBAMA.
59) Nesse direcionamento, e relevante esclarecer que primeiramente a multa devera
ser paga pela SAMARCO, nos ditames do paragrafo segundo da Clausula 250 do
TTAC, para posteriormente ter seus valores pecuniarios convertidos em a9es
compensatOrias voltadas a Comunidade de Degredo, podendo ser destinados a
solu9es estruturantes, como a construcao de po9os artesianos, conforme sugestao
da prOpria empresa, exemplificada no recurso administrativo objeto desta analise,
deixando claro que a defini9Ao das medidas ficara a cargo da CT-IPCT, que
avaliara a melhor op9ao em conjunto coma comunidade.
60) Em razao do exposto, informo que o CIF ja deliberou pela conversao da multa em
a9es compensat6rias, sendo necessaria a quita9ao integral da presta9k)
pecuniaria devida pela SAMARCO para prosseguimento do feito. Diante disso,
indefiro parcialmente o pleito contido no recurso para redu9ao dos valores da
multa, e defiro parcialmente o pedido da empresa para que os valores devidos,
apOs serem depositados em conta segregada da Funda9ao Renova, sejam
convertidos em medidas compensatOrias destinadas a popula9Ao de Degredo.
61) Ao final, em aten9ao aos pedidos de revisao dos prazos estabelecidos nas
188/2018, e para que seja propiciada a
Delibera9'O'es do CIF n° 161/2018 e
oportunidade de ado9Ao de eventuais medidas necessarias para o cumprimento das
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obriga0es, ressalto que os referidos prazos ja foram precluidos e perderam o
objeto, visto que as medidas necesskias para o fornecimento de 4ua para
consumo humano em Degredo ja foram adotadas pela Fundao Renova,
mediante a imposko das multas, ora recorridas.
62) Encerrando a anffiise, urge mencionar que o objeto central sob julgamento se trata
de mat6ria afeta aos Direitos Humanos, sobretudo do direito fundamental de
o qual vinha sendo violado por parte da Fundak) Renova,
acesso
tendo em vista o nao reconhecimento da gravidade da situao enfrentada pela
populak) de Degredo.
63) Assim, ap6s a devida anMise item a item dos pedidos constantes no recurso
interposto pela SAMARCO, conheco o recurso, decido pelo indeferimento
integral do mesmo e nego no nrito todas as alega0es apresentadas pela
empresa.
III — Dispositivo
64) Em face ao exposto aeima, indefiro integralmente o Recurso Administrativo
apresentado pela SAMARCO, ressalvado o disposto no item 60, relativo
conversk) da multa em medidas compensat6rias adicionais, e determino o
dep(osito pela SAMARCO da quantia de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil
reais), no prazo de 10 (dez) dias, em conta banckia da Funda0o Renova criada
especificamente para esta finalidade.
65) Esta Decisk) deveth ser referendada via Delibera0o do CIF especifica para
esta finalidade, a ser exarada em reuni"k) ordinkia subsequente a assinatura deste
documento, prevista para ser realizada nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, em
Vit6ria/ES.
da eamara T6enica
66) Os Membros do Comit6 Interfederativo e a Coordena
Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais dever'ab ter ciencia da presente
Decisk-.), a qual lhes seth remetida por meio de Oficio-Circular e atrav6s de
mensagens eletremicas oficiais, a serem direcionados pela Secretaria-Executiva do
CIF.
67) Cientifique-se da presente decisk) a SAMARCO e a Fundao Renova.

BrasIlia, 19 de setembro de 2018.

Suely J,4ara Vaz GuimkrAes Aratijo
Presidente do COMITE INTERFEDERATIV
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