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JUSTIA FEDERAL
Se0o Judiciaria do Estado de Minas Gerais
12a Vara Federal Civel e Agraria da SJMG

"ACP Linhares" PJE 1012064-42.2019.4.01.3800

CASO SAMARCO (DESASTRE DE MARIANA)

TRAMITA0 CONJUNTA - AUTOS PRINCIPAIS:
69758-61.2015.4.01.3400 (PJE 1024354-89.2019.4.01.3800) e 2386307.2016.4.01.3800 (PJE 1016756-84.2019.4.01.3800) e Autos Fisicos 1026316.2016.4.01.3800

DECIS'A° 0
(QUESTES DIVERSAS)

. . 0 EIXO PRIORITA' RIO N° 4
ID 155216387 - CERTIDik0 - DECIS A

Conforme determinado na DECISA"0 proferida nos autos PJE 100039810.2020.4.01.3800 (EIXO 4 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO), a questao
atinentes aos "danos em infraestrutura" nos municipios de Linhares/ES e
SooretamalES seriam tratados especificamente nesta "ACP Linhares", por
razes didMicas e operacionais.
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Assim sendo, reitero e reafirmo, nessa oportunidade, todos os fundamentos (faticos e
juridicos) lancados na DECISA- 0 PJE 1000398-10.2020.4.01.3800 (EIXO 4 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO), relativos ao tema "Danos em
Infraestrutura" (trincas, rachaduras, moradias em area de risco, fundacao
e estrutura) os quais adoto como razao de decidir, valendo-me - para tanto - da
tcnica de fundamenta0o per relationem, nos termos da jurisprudencia do STF. ln
verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDIN;NRIO
COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERACAO DA TESE DO RECURSO
INADMITIDO. SUBSISTNCIA DA DECIS A0
.
AGRAVADA. (...)
FUNDAMENTAC4,0 PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
UTILIZAA,0 DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

VII - A orientacao jurisprudencial do STF e no sentido de que "a tcnica
da fundamenta0o per relationem, na qual o magistrado se utiliza
de trechos de decisao anterior ou de parecer ministerial como
razo de decidir, nao configura ofensa ao disposto no art. 93, IX,
da CF" (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). VIII - Agravo
regimental a que se nega provimento.
(ARE 1151032 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRONICO
DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)

Ante o exposto e fiel a essas consideraOes, estabeleco as seguintes obrigac"Oes
juridicas pertinentes aos "Danos em Infraestrutura" em Linhares/ES e
Sooretama/ES:

Item 1: Concedo as seguintes institui0es (MUNIdP10 DE
LINHARES/ES, MUNICiP10 DE SOORETAMA/ES,
MPF, MP/ES, DPE/ES, AGU/CIF, PGE/ES) prazo para
que apresentem em juizo a Relac'a"o individualizada das
unidades habitacionais que entendem terem sido atingidas (

❑

❑
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danos em infraestrutura, resi~cias em th'eas de risco,
moradias temporias) nos municipios de Linhares/ES e o
Sooretama/ES, decorrentes do rompimento da Barragem de
Fun~.

■

PRAZO IMPRORROGA VEL: ate 18:00 horas do dia 21 de
fevereiro de 2020

Item 1.1: De posse da Rela0o, devera o Sr. Perito Judicial
periciar cada uma das unidades habitacionais,
confeccionando e trazendo a juizo para delibera0o os
respectivos Laudos Thcnicos, contendo, se for o caso, o
diagncistico individualizado de reparao e a
solu0o tcnica cabivel, seguindo-se — obrigatoriamente —
as premissas tericas da presente deciso e as normas
tcnicas

PRAZO: 22 de maio de 2020.

Item 1.2: E dever das partes e demais interessados
disponibilizar ao Perito Judicial todos os documentos,
laudos thcnicos e informa0es que digam respeito ao objeto
da pericia.

Item 1.3: Ao periciar cada uma das habitacCies, o Sr. Perito
Judicial devera examinar e responder os QUESITOS das
partes e tamb&n os seguintes QUESITOS DO JUiZO,
sempre que cabivel:

a) a edifica0o objeto da pericia possui "dano em
infraestrutura" ou esta em situao de risco
comprovado?
b) h risco iminente? Qual?
c) os eventuais danos da edificao objeto da

Cl
444Y"
A.N.
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perlicia so decorrentes do nexo causal do
rompimento da barragem de Fun~?
d) nexo causal direto ou indireto? Justifique.
e) a edificao objeto da pericia esth'
comprovadamente inabiffivel?
f) e possivel que, com interveno construtiva, a
edificao objeto da pericia continue sendo
utilizada para os fins a que se destina?
g) em caso afirmativo do item anterior, quais as
intervenOes sth:o necessrias?
h) qual a soluO. o tcnica cabivel para a habita0o?
O que fazer?
i) queira o Sr. Perito prestar outros esclarecimentos
que se faam necesrios.

item 1.4: Apresentado o Laudo Tecnico em juizo as partes
ter t- h) o prazo comum de 05 dias uteis para manifesta0o,
requerendo o que for de Direito.
,

Item 2: Decidido e Homologado o Laudo - cnico sobre o
diagn6stico das resi~cias, o Sr. Perito Judicial dever
apresentar em jiijzo, de forma detalhada, o Plano de Obras
e o Cronograma Fisico-Financeiro para eventual
reconstruo, reassentamento e/ou reforma de
infraestruturas danificadas, a ser submetido a delibera0o
judicial.

PRAZO: 05 de junho de 2020

. o das especificidades (e urg&icia) dos temas tratados no Eixo Priorithrio n°
Em raz a
4, faculto as partes, inclusive ao MUNIC010 DE SOORETAMA/ES, a apresenta0o
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QUESITOS, observada a pertinncia temMica com cada Item, ate as 18:00
horas do dia 21 de fevereiro de 2020 (prazo comum e improrroOvel).

de

Apresentados os quesitos, o Sr. Perito Oficial devera entregar em juizo o Laudo
Tecnico nos termos dos prazos fixados por ocasrao de cada Item.

INTIMEM SE, com urg&icia, por Oficial de Justia, os Municipios de
Linhares/ES e Sooretama/ES, dando-lhes do inteiro teor dessa
deciso, a fim de que possam adotar as provi~cias caWveis.
-

Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

IDs 156120889, 153643402, 152560387, 148659348, 141178356, CERTID
JUNTADA DOS LAUDOS PERICIAIS COMPLEMENTARES

-

Tendo em vista os sucessivos Laudos Periciais (Complementares) ja
disponibilizados em juizo pelo Sr. Perito, de-se vista a ambas as partes dando-lhes
ciencia sobre o conteUdo dos mesmos, a fim de que possam requerer o que for de
direito, no prazo de 10 dias.

Apbs, voltem-me os autos conclusos para delibera0"o.

Publique-se. Intimem-se.
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CUMPRA-SE.

ID 141394867 - PETI'AO MPF - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Por intermedio de

ID 141394867, o Ministerio PLiblico Federal - MPF,
auxiliado por seu assistente tecnico LACTEC, requer a intima0o do Perito Judicial
para prestar os seguintes esclarecimentos. ln verbis:

Tendo em vista a existe. ncia de cleividas quanto a questes atinentes ao
procedimento de monitoramento e de constru0o da ensacadeira,
solicita-se que o perito do juzo, AECOM, preste esclarecimentos sobre
os t6picos abaixo:

• A construco da ensecadeira foi realizada com
controle de compactaco?
• Foram realizados analises de estabilidade e de
fluxo da estrutura?
• Tendo em vista que e fundamental a realizac - o de
ensaios de laborat6rio em amostras indeformadas para
obteno de parametros para subsidiar as analises
citadas, por qu" . ha a representac:do a partir de uma
imagem de amostragem de solo deformado?
• Alem dos ensaios de compress'ao uniaxial realizados
com o material de fundac a-- o tratado (jet grounting),
foram realizados ensaios de permeabilidade?
• A ensecadeira conta com instrumentaco para o
monitoramento geotecnico

Considerando, ainda, o relat6rio apresentado pelo perito do juizo,
sugere-se:
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• seja incluida avaliacao de s6lidos na agua (SOlidos
Totais, SOlidos Dissolvidos Totais, SOlidos Suspensos
Totais e Turbidez), a jusante e a montante da obra,
dentro de uma distancia maxima de 500 m (tanto a
jusante quanto a montante), a qual pode ser realizada
com a mesma periodicidade das amostragens de OD,
temperatura e pH.
• sejam avaliados dados gerados no ambito do PROGRAMA
DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMATICO
(PMQQS) da Fundaco Renova na regiao das obras, caso
existam.
• sejam realizados monitoramentos em, no minimo,
niveis a montante e a jusante da ensecadeira, bem
como no rio Doce. 0 monitoramento deve ser realizado
com maior frequencia em epocas de cheias e de mare
alta.
• na pagina 13 do documento ha uma foto que mostra
uma arvore em talude. Contudo, entendemos que nao
deve haver nenhum tipo de vegetacao com raizes
profundas presentes nestas estruturas".

CONCEDO ao Perito Judicial o prazo de 30 dias para responder, em Laudo
Tecnico especifico, aos questionamentos e sugestes formulados pelo MPF, se
cabiveis, prestando os esclarecimentos que entender pertinentes.
Cientifique-se o Perito Judicial.

ApCs, voltem-me os autos conclusos para delibera0o.

ID 142796347 - PET10 AGUICIF/IBAMA - PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS
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Por intermedio de PETIA 0 ID 142796347, a AGU/CIF/IBAMA requer a intima0o da
Samarco para prestar os seguintes esclarecimentos. 1n verbis:

2. Em paralelo, solicita-se que a Samarco e a AECOM
informem como esta o acompanhamento da obra e
registros pertinentes junto aos Org"aos ambientais do
Estado do Espirito Santo".

CONCEDO a

SAMARCO MINERAO o prazo de 15 dias para se manifestar
sobre o questionamento da AGU, prestando os esclarecimentos que entender
pertinentes.

Ap6s, voltem-me os autos conclusos para delibera0. o.

CUMPRA-SE.

Por fim,

tendo em vista a conclus (integral) do descomissionamento
do barramento do Rio Pequeno no Municipio de Linhares/ES, assim
como a necessidade de prosseguir-se com as aOes e programas de
reparao na localidade, notadamente a do Plano de
Recupera0"o de Area Degradada PRAD e outros, inclusive
manifestando-se sobre o Cronograma ja apresentado pela Fundao
Renova, determino a INTIMAA. 00 do MUNICIPIO DE LINHARES/ES para
que, no prazo improrroOvel de 05 dias, venha aos autos requerer o que
for de direito.

INTIME-SE o Municiplo de LinharesiES pessoalmente, por intermedio de
Oficial de Justia.

Sem prejuizo, intimem-se todos os interessados, inclusive por intermedio de e-mail.

.

12.
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CUMPRA-SE.

Belo Horizonte/MG, data e hora do sistema.

MARIO DE PAULA FRANCO JUNIOR
JUIZ FEDERAL
Justia Federal 112a Vara Federal
SJMG
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