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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Minas Gerais
12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG

PJE: 1000242-22.2020.4.01.3800

"CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA)
TRAMITAÇÃO CONJUNTA - AUTOS PRINCIPAIS:
69758-61.2015.4.01.3400 (PJE 1024354-89.2019.4.01.3800) e
84.2019.4.01.3800) e Autos Físicos 10263-16.2016.4.01.3800

23863-07.2016.4.01.3800 (PJE 1016756-

DECISÃO

EIXO PRIORITÁRIO 1
Recuperação Ambiental Extra e Intra Calha

QUESTÕES DIVERSAS
Vistos, etc.

DECISÃO determinou intimação das partes para manifestarem-se acerca das petições [I) PETIÇÃO – EMPRESAS RÉS (SAMARCO
MINERAÇÃO
S.A,
VALE
S.A
E
BHP
BILLITON
BRASIL
LTDA.) ID’s 210766379, 210766373, 210766376, 210766377, 210766378, 270647366, 270647367, 270647368, 286894380, 28689438
366403064, 366403065, 372876097, 384389975, 384389976, 384389977, 384389978, 384389979, 384389980, 384389981, 384389
ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO
[representando
IAJ-CIF,
IBAMA,
ICMBio,
ANM
(DNPM)
e
ANA]
- ID’s 223937894, 223937895, 223923897, 223923901, 223923902, 223923936, 223923938, 269564355, 269548995, 269564351, 269
PETIÇÃO
–
SECRETARIA
EXECUTIVA
DO
COMITÊ
INTERFEDERATIVO
(SECEX/CIF
–
IBAMA)
- ID’s 222239346, 222239349, 222239354, 222239356, 222239391, 222239392, 222250367, 222391877, 222391890, 222401408, 222
,
247102905,
247102912,
247118847,
247118849,
247118854,
, 247091383, 247102369, 247102372, 247102374, 278318856, 278327926, 278327927, 278327929, 315603379, 315603374, 315629386

DECISÃO ID 709153484 determinou in verbis:

a) INTIME-SE o CIF-IAJ-IBAMA para colacionar aos autos panorama atualizado relativo ao Eixo Prioritário 1,
prestando todos os esclarecimentos pertinentes.
Prazo: 45 dias
b) em seguida, INTIME-SE a Fundação Renova, assim como as demais partes/interessados, para manifestarem-se quanto
ao panorama relativo ao Eixo 1 apresentado pelo CIF, com razões de fato e de direito que entenderem pertinentes.
Prazo: 30 dias.
Nessa oportunidade, caberá à Fundação Renova, em complementação apresentar ao Juízo Relatório
Circunstanciado do cumprimento de cada uma das obrigações fixadas nos itens do Eixo, assim como quanto ao
cumprimento das Deliberações CIF.
c) DEFIRO os pedidos constantes das petições ID's 558568421 e 577456409 (descadastramento/renúncia e
cadastramento de advogados).
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Anote-se.
d) INTIMEM-SE todas as partes (polo ativo e polo passivo) dando-lhes ciência do teor da Deliberação CIF n. 475, de
25 de janeiro de 2021, do COMITÊ INTERFEDERATIVO, a fim de que adotem as providências cabíveis, requerendo o
que for de direito [cf. requerido - ID 666949498].
Prazo: 30 dias.
Dê-se, igualmente, ciência à FUNDAÇÃO RENOVA para cumprimento e adoção das providências cabíveis.
Prazo: 30 dias.
e) INTIMEM-SE todas as partes (polo ativo e polo passivo), inclusive a Fundação Renova, para, querendo, se
manifestarem sobre as pretensões deduzidas pela Secretaria Executiva do Comitê Interfederativo - CIF (SECEX/CIFIBAMA) - ID 698326468 e anexos, prestando todos os esclarecimentos pertinentes.
Prazo: 30 dias

PETIÇÕES DAS PARTES

A) PETIÇÃO – IAJ-CIF, IBAMA, ICMBio, ANM (DNPM) e ANA, representados pela ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO - ID 757464051 e documento e ID 760792459

A AGU aduziu e requereu:

1. O CIF, por meio do Despacho nº 10968255/2021-CIF/GABIN (SEI 10968255), da Secretaria Executiva do Comitê
Interfederativo, no curso do cumprimento das diretivas de análise efetivadas pelo i. Juízo, veio a expressar:
1. No âmbito das entregas do Eixo prioritário 1 a CT-GRSA apresentou requerimento de dilação de prazo de
análise de documentos por meio dos ofícios nº 29 e 30/2021 FEAM/CT-GRSA (SEI 10966019 e 10967879),
conforme a seguinte justificativa para os itens:
item 11.1, em atendimento da Deliberação nº 412, protocolado na CTGRSA em 10 de maio de 2021, conforme
resultado de reuniões técnicas entre CT e Fundação quanto ao Plano de manejo de rejeitos do Trecho 16, a
Fundação irá reapresentar os dados em fevereiro de 2022, motivo pelo qual somente será elaborada análise
global após esta entrega, sendo de 20 dias úteis o prazo para manifestação;
item 11, em atendimento da Deliberação nº 400, protocolado na CTGRSA em 28 de fevereiro de 2021, relativo
ao Plano de manejo de rejeitos do Trecho 15, após atrasos na formação da equipe do Estado do Espírito Santo
e na contratação de técnica via Orçamento CIF, que se iniciou apenas em 27/09/2021, solicita prazo adicional
de 40 (quarenta) dias.
2. Os Ofícios técnicos, ora em anexo, expressam em fundamentação o teor de complexidade fática e técnica a exigir a
prorrogação ora pleiteada.
3. Nesse contexto, a IAJ-AGU-CIF vem ao i. Juízo pedir a prorrogação do prazo para atendimento da determinação
judicial, com ampliação em 40 dias em relação ao item 11 e em 20 dias úteis, após a entrega, em relação ao item 11.1,
aos fundamentos ora expostos.

B) PETIÇÃO – IAJ-CIF, IBAMA, ICMBio, ANM (DNPM) e ANA, representados pela ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO - ID 775576963

A AGU aduziu e requereu:

(...)
4. Para fins de esclarecimento, considerando que a planilha original está em excel, e a conversão direta em PDF
apresentou distorções, juntou-se em word e em sequência se converteu em PDF.
5. Pede-se que sejam intimadas a Fundação Renova e as empresas para fins de cumprimento das diretivas apontadas
pelo CIF.

Ã
É
Ú
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C) PETIÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ID 788625991

O MPF aduziu e requereu:

(...)
III – Pedidos
Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o seguinte:
i) Fixação de prazo para a Fundação Renova atender as conclusões contidas na Deliberação CIF nº 475 de 25.01.2021, o
que importa no efetivo cumprimento das recomendações contidas à Nota Técnica CT-GRSA nº 02/2021, impondo-se
multa diária para o caso de descumprimento no prazo judicialmente estabelecido;
ii) Que após a apresentação do panorama atualizado do Eixo Prioritário nº 01, pelo CIF, o Ministério Público Federal seja
intimado para se manifestar dentro do prazo de 30 dias úteis;
iii) Que após a apresentação de relatório circunstanciado pela Fundação Renova, tratando das obrigações inerentes ao
Eixo Prioritário nº 01 e aquelas contidas em Deliberações CIF, o Ministério Público Federal seja intimado para se
manifestar dentro do prazo de 30 dias úteis.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Examino, articuladamente, cada pretensão e incidente constante dos autos.

Ante as manifestações das partes e a necessidade de se atualizar e consolidar o cumprimento (ou não) das obrigações impostas quer
pelo juízo, que pelo CIF, e dada a complexidade fática e técnica suscitada pelo próprio CIF-IAJ-IBAMA [e reiterada pelo MPF]:

a) DEFIRO o pedido formulado pela AGU por intermédio da PETIÇÃO ID 757464051 e autorizo a prorrogação do prazo
para atendimento da determinação judicial, "com ampliação em 40 dias em relação ao item 11 e em 20 dias
úteis, após a entrega, em relação ao item 11.1"

b) À exceção dos itens 11 e 11.1 (em razão do deferimento de prorrogação de prazo, cf. item a do presente
despacho), cumpra-se o item b da DECISÃO ID 709153484 [em seguida, INTIME-SE a Fundação Renova, assim
como as demais partes/interessados, para manifestarem-se quanto ao panorama relativo ao Eixo 1
apresentado pelo CIF, com razões de fato e de direito que entenderem pertinentes. Prazo: 30
dias.
Nessa
oportunidade,
caberá
à
Fundação
Renova,
em
complementação
apresentar
ao Juízo Relatório Circunstanciado do cumprimento de cada uma das obrigações fixadas nos itens
do Eixo, assim como quanto ao cumprimento das Deliberações CIF.]

c) Quanto ao pedido formulado pelo MPF por meio da PETIÇÃO ID 788625991 - item i - ratifico e reitero a DECISÃO
ID 709153484, INTIME-SE a FUNDAÇÃO RENOVA acerca da Deliberação CIF n. 475, de 25 de janeiro de 2021, do
COMITÊ INTERFEDERATIVO, para cumprimento e adoção das providências cabíveis. Prazo: 30 dias.

d) após o cumprimento dos itens b e c do presente despacho, INTIMEM-SE todas as partes (polo ativo e polo
passivo) para, querendo, manifestarem-se nos autos requerendo o que for de direito [cf. requerido - ID 788625991, item iii].
Prazo: 30 dias.

Intimem-se as partes.

Dê-se ciência ao CIF-IAJ-IBAMA e à Fundação Renova.
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CUMPRA-SE.

Belo Horizonte/MG, data e hora do sistema.

MÁRIO DE PAULA FRANCO JÚNIOR
JUIZ FEDERAL
Justiça Federal /12ª Vara Federal
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