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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(ÍZA)  FEDERAL DA      ª  VARA

FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições

constitucionais e legais, com base nos artigos 127, 129 e 225 da Constituição Federal,

na Lei nº 7.347/85, nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93 e no Código de

Processo Civil, vem propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

INAUDITA ALTERA PARS

em face da  UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno e da

AGÊNCIA  NACIONAL  DE  MINERAÇÃO  –  ANM,  sucessora  do  antigo

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, criada pela Lei nº 13.575/17,

com sede no SAN, Quadra 01, Bloco B, Brasília/DF, CEP 70041-903, com fundamento

nas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I – SÍNTESE DA LIDE

Esta ação civil pública pretende a adoção de medidas estruturais para

a revisão da política federal de aprovação, licenciamento, operação e fiscalização de

barragens, a cargo dos réus. As medidas estruturais aqui pleiteadas são uma resposta

necessária aos desastres ambientais e humanos que se abateram sobre o país nos últimos

três  anos,  mas  que  não  provocaram  mudanças  jurídicas  e  gerenciais  significativas,

perpetuando-se uma situação de intolerável risco ambiental e humano.
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Faz-se  necessário,  nesse  contexto,  a  intervenção  jurisdicional  para,

mediante  o  desenvolvimento  de  um  processo  estrutural,  planejar,  implementar  e

fiscalizar medidas capazes de criar, no futuro, uma estrutura pública de fiscalização de

barragens  que  possa  desempenhar  suas  tarefas  de  maneira  confiável  e  eficiente.  A

pretensão se funda em diversas normas constitucionais, dentre as quais se destacam a

proteção da dignidade humana (art. 1º) e a garantia do meio ambiente ecologicamente

equilibrado (art. 225).

II – AUSÊNCIA DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA OU PREVENÇÃO

A presente demanda é  motivada,  conforme apontado,  pelo desastre

ambiental ocorrido no município de Brumadinho, no dia 25 de janeiro próximo passado.

No entanto, essa é apenas a causa de pedir remota da presente ação, assim como de

diversas outras que tramitam na justiça estadual.

A causa de pedir remota – os fatos que motivam a propositura – é

apenas um dos fragmentos da causa de pedir que também é integrada pela causa de

pedir próxima. Esta, como sabido, é a qualificação jurídica que o autor atribui aos fatos.

Como se poderá perceber, a qualificação jurídica atribuída aos fatos,

nesta ação, é diversa de qualquer outra, atribuída em outras demandas. Assim, não há

que se falar em identidade de causa de pedir entre este caso e outros que, como sabido,

tramitam em outras esferas. O pedido desta ação, conforme se observará,  também é

específico,  pretendendo  tutelar  apenas  uma  fração  dos  problemas  que  decorrem do

lamentável desastre que dão ensejo a esta propositura.

A ausência de identidade de causas de pedir e pedidos descaracteriza a

conexão e a prevenção entre demandas. Esses conceitos são técnicos e não podem ser

confundidos  com o fato  de  duas  ações  tratarem “do mesmo assunto”.  Ainda que  a

origem de  diversas  ações  judiciais  seja  a  mesma,  não  existe  algo  como um “juízo

universal dos acidentes”, que se torne prevento para toda e qualquer pretensão que deles

decorram.
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Demais  disso,  na  forma  do  art.  55,  §3º  do  CPC,  não  há  risco  de

julgamentos  contraditórios  entre  esta  ação  e  outras  que  pendem,  quanto  ao  mesmo

contexto fático.

Desse  modo,  a  presente  ação  deve  ser  distribuída  livremente,  não

havendo razões que determinem a sua distribuição por prevenção, bem como conexão

com outras demandas eventualmente relacionadas aos mesmos fatos.

III – DOS FATOS

A Agência  Nacional  de  Mineração  –  ANM foi  criada  pela  Lei  nº

13.575/17, de 26 de dezembro de 2017, sucedendo ao antigo Departamento Nacional de

Produção  Mineral,  na  forma  de  uma autarquia  especial.  Tem sede  em Brasília  e  é

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, nos termos do art. 1º da referida lei. A

efetiva instalação da ANM ocorreu em novembro de 2018, por meio do Decreto nº

9.587, que também aprovou a sua estrutura regimental e o seu quadro demonstrativo

dos cargos em comissão.

A ANM  tem  como  finalidade  promover  o  fomento  da  exploração

mineral e do aproveitamento dos recursos minerais  no território nacional,  tendo em

vista tratar-se de bens públicos do domínio da União, nos termos do art. 20, IV, CF.

Cabe-lhe,  ainda,  assegurar,  controlar  e  fiscalizar  o  exercício  da atividade  minerária,

tudo nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 13.575/17, abaixo transcrito:

Art.  2º  A  ANM,  no  exercício  de  suas  competências,  observará  e
implementará as orientações e diretrizes fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em legislação correlata e nas
políticas  estabelecidas  pelo  Ministério  de  Minas  e  Energia,  e  terá  como
finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como
a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos
recursos minerais no País, competindo-lhe (grifos nossos)

Em 2010, com a edição da Lei nº 12.334, que estabeleceu a Política

Nacional  de  Barragens  destinadas  à  acumulação  de  água  para  quaisquer  usos,  à

disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, coube

à  ANM  a  função  de  fiscalização  de  barragens  utilizadas  na  atividade  minerária,
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especialmente as destinadas à contenção de rejeitos do processo de lavra,  conforme

dispôs no art. 2º, V e art. 5º, III da referida lei:

Art. 2º  Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
(...)
V - órgão fiscalizador: autoridade do poder público responsável pelas ações
de fiscalização da segurança da barragem de sua competência;

Art. 5º  A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das
ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional
do Meio Ambiente (Sisnama):
(...)
III - à entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição
final ou temporária de rejeitos; (grifos nossos)

Como  se  percebe,  a  ANM  tem  fundamental  importância  no

desenvolvimento  da  atividade  minerária  no  país,  constituindo-se  na  entidade

responsável, desde a autorização da lavra até a fiscalização do empreendimento, pelo

recolhimento dos recursos financeiros devidos em decorrência da exploração mineral

(CFEM) e pela segurança das barragens envolvidas na atividade minerária.

Óbvio  que,  para  se  desincumbir  de  tantas  e  complexas

responsabilidades,  a  ANM deve contar  com estrutura  vocacionada para  tal  fim.  Tal

estrutura deve levar em conta os meios e recursos materiais,  humanos e financeiros

adequados para a realização das tarefas que lhe cabem.

A despeito da transmutação da forma jurídica de departamento para

agência reguladora, os problemas estruturais permanecem os mesmos, dentre eles, os

déficits  de  recursos  humanos,  materiais  e  financeiros  mínimos  para  o  seu  regular

funcionamento.

Essas deficiências são de tal ordem que comprometem, ao ponto de

inviabilizar,  as  mais  simples  atividades,  conforme  demonstrado  nos  acórdãos  nº

3004/2011 (doc. 01) e nº 3072/2011 (doc. 02), ambos do Tribunal de Contas da União –

TCU.

No acórdão nº 3004/2011, que trata da falta de recursos humanos para

a fiscalização da arrecadação da CFEM, há descrição clara da insuficiência de recursos
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humanos da ANM, especialmente na Superintendência do Estado de Minas Gerais, para

a sua devida atuação. Da decisão destacam-se as seguintes passagens:

“4.  Na  realidade,  esta  representação  traz  importante  informação  sobre  a
insuficiência de recursos humanos para a fiscalização da CFEM pelo DNPM.
5.  A insuficiência  de  recursos  humanos  para  o  exercício  das  atividades
estatais não é uma peculiaridade apenas do DNPM, mas de todo o serviço
público nas três esferas de governo, especialmente no setor de fiscalização.
No caso em tela conforta dizer que os fatos apresentados nesta representação
não atingem, subjetivamente, os servidores do DNPM. Por outro lado, esta
representação  revela  um  importante  ponto  de  interesse,  'esquecido'  pelos
entes governamentais (União, estados e municípios), o que fere o interesse
público,  na  medida  em  que  a  falta  de  servidores  para  fiscalizar  a
arrecadação da CFEM pode estar gerando uma sangria significativa nos
cofres  públicos  em  prejuízo  da  sociedade.  No  caso  particular  da
comunidade são-tomeense, mineira e brasileira.” (grifos nossos)

No caso da superintendência mineira, causa espanto a situação em que

se encontra, em razão da estratégica e notória posição ocupada pelo Estado na atividade

minerária. Para se ter uma ideia da dimensão de grandeza, o Memorando nº 242/2011

(doc. 03), elaborado pelo Chefe da Divisão de Fiscalização de Atividade Minerária da

Superintendência de Minas Gerais à época, relatou que:

“Outro  dado  importante  é  que  Minas  Gerais  responde  por
aproximadamente 48% do PIB mineral brasileiro e conta apenas com
cerca de 7% do quadro de servidores do DNPM.  Aparentemente existe
uma má distribuição dos servidores do DNPM pelo Brasil. Minas Gerais com
o elevado número de lavras que possui, comparativamente a outros Estados
Brasileiros, deveria contar com um maior percentual do quadro de servidores
do DNPM.” (grifos nossos)

 Por sua vez, o acórdão nº 3072/2011 tratou do acúmulo de serviços e

a morosidade na sua prestação pelo DNPM, sucedido pela ANM. A relação entre a falta

de estrutura e a má prestação de serviço é óbvia. Nesse ponto, é interessante transcrever

a passagem em que servidor da autarquia relata tal fato:

“25.  Ademais,  dos  103  relatórios  não  analisados  mais  antigos  na
Superintendência 102 aguardam há mais de 10 anos sua conclusão (peça 6, p.
2-5).
26. Questionado  a  respeito  desse  elevado  passivo,  o  chefe  da
fiscalização informou que a principal razão para esse quadro seria a falta
de servidores para análise dos relatórios, aliado ao fato de a aprovação de
um RFP exigir a realização de fiscalização no local onde foram executadas as
pesquisas, para comprovação dos dados apresentados, o que demanda tempo
para sua execução.
27. Outros fatores que influenciam negativamente o processo de análise
dos relatórios seriam a limitação de recursos para pagamento de diárias e
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passagens  e  a  falta  de  veículos  para  realização  das  fiscalizações.  (grifos
nossos)

A demanda por recursos humanos era e é uma constante no âmbito da

ANM, especialmente na Superintendência no Estado de Minas Gerais. Destaque-se, por

exemplo, o seguinte trecho do Memorando nº 624/2011 – GAB/DNPM/MG, datado de

09/12/2011 (doc. 04), elaborado pelo superintendente da unidade mineira à época:

“Como é  de conhecimento  de  Vossa  Senhoria,  pela  própria  experiência
vivida nos três anos que esteve na condução desta Superintendência, é
gravíssima nossa realidade de déficit de pessoal, considerando o grande
volume  de  processos  e  o  peso  desta  unidade  do  DNPM  no  cenário
mineral do Brasil.
Este fato já tem sido reconhecido e até mesmo preocupado outros órgãos de
governo  como o TCU – cujo relatório de auditoria  requereu,  inclusive,  a
tomada  de  providências  pelo  DNPM  para  equacionamento  do  problema,
conforme  recém-publicado  Acórdão  nº  3072/2011-TCU  –  e  nas  diversas
representações feitas pelos ministérios públicos Federal e Estadual, uma das
quais culminou, também, em outro Acórdão do TCU, o 3004/2011.” (grifos
nossos)

Em  ofício  encaminhado  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia,  nº

159/2014-GAB/SUPERINTENDENCIA/DNPM/MG  (doc.  05),  o  relato  do

superintendente é peremptório quanto ao estado de decadência da autarquia. Conforme

descrito:

“Por oportuno, cabe ressaltar a Vossa Senhoria que, do cenário demonstrado
desde a ocasião do Ofício nº 213/2012 (maio/2012) até  os dias  atuais,  as
dificuldades  de  falta  de  pessoal,  material  e  orçamentária  por  que
passávamos  encontram-se  ainda  piores:  não  há  qualquer  tipo  de
investimento no DNPM, de um modo geral – a fim de possibilitar que a
Direção  da  autarquia  possa  equacionar  as  graves  deficiências  desta
unidade -, em muito influenciado pela já anunciada transformação do DNPM
na Agência Reguladora da Mineração.”(grifos nossos)

Seria leviano afirmar que a queda de barragens, como é o exemplo das

Barragens  B-I,  B-IV e  B-IV-A (doc.  06),  em  Brumadinho/MG,  e  de  Fundão,  em

Mariana/MG, teria relação direta com o  déficit de pessoal para fiscalização. Porém,

seria igualmente leviano afirmar que uma fiscalização mais rigorosa e estruturada não

tivesse potencial para reduzir os riscos de ocorrência desses desastres. Qualquer sistema

fiscalizatório opera na lógica de um jogo, tal como descrito pela teoria dos jogos: o

fiscalizado quer  desembolsar  o  menor  valor  possível  para  adequar-se às  normas do
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fiscalizador, evitando punições. Quanto mais frágil é a fiscalização, menos o fiscalizado

investe. Isso coloca em risco a população, já que estimula que os controles do próprio

empreendedor  –  que,  como  se  sabe,  custam  dinheiro  –  sejam  progressivamente

afrouxados. Sem qualquer temor ou receio de ver sua “autogestão de riscos” criticada

pelos órgãos fiscalizadores, a lógica empresarial de redução de custos pode acarretar,

como acarretou, consequências mais que desastrosas.

De acordo com os levantamentos realizados pelo Tribunal de Contas

da  União  –  TCU,  no  Processo  nº  032.034/2015-6/TCU,  por  meio  do  Relatório  de

Auditoria  e  Fiscalização  do  DNPM  dos  Planos  de  Segurança  das  Barragens  de

Mineração e do Acórdão nº 2440/2016, de 21/09/2016, conclui-se que o DNPM (ANM)

não conseguiu garantir que, no desastre ocorrido em Mariana/MG, a empresa Samarco

Mineração S/A seguisse os padrões exigidos pela Lei nº 12.334/2010, em razão da falta

de planejamento, de pessoal e de recursos financeiros.

O Relatório  de  Auditoria  e  Fiscalização  do  DNPM dos  Planos  de

Segurança das Barragens de Mineração  (doc. 07) demonstra que, das fiscalizações  in

loco  executadas  no período de 2012 a 2015,  apenas  6% foram feitas em barragens

classificadas  como de alto  risco crítico,  enquanto 93% compreenderam as  de baixo

risco.  Em relação  às  barragens  com Dano  Potencial  Associado  –  DPA,  a  situação

averiguada foi de que, entre 2012 e 2015, 66% das vistorias representaram fiscalizações

em barragens com DPA alto  e,  do total  de 185 (cento e  oitenta  e  cinco)  estruturas

cadastradas dessa categoria no Brasil, 52% foram fiscalizadas.

Os gráficos abaixo, desenvolvidos pelo TCU, apresentam esses dados

sobre a fiscalização de barragens de rejeitos no Brasil, de 2012 a 2015, conforme suas

características:
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Gráfico 2 – Barragens cadastradas na PNSB vistoriadas em todo o Brasil entre 2012 e 2015, classificadas quanto ao

risco crítico e ao DPA  (tentar colocar como título do gráfico, como no gráfico 1)
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No que se refere à Superintendência do DNPM no Estado de Minas

Gerais,  o  TCU constatou  que  o  Estado  mineiro  possui  sob  sua  jurisdição  o  maior

número  de  barragens  de  rejeitos  inseridas  na  PNSB,  com  220  (duzentas  e  vinte)

estruturas cadastradas, sendo que, desse total, 144 (cento e quarenta e quatro) não foram

vistoriadas sequer uma única vez entre 2012 e 2015. A partir da classificação de riscos,

67% das barragens de alto risco e 44% das de DPA alto foram fiscalizadas. Os gráficos

a seguir ilustram esse cenário:

Gráfico 4 – Barragens de Minas Gerais vistoriadas entre 2012 e 2015, classificadas quanto ao risco crítico e ao DPA

(tentar colocar como título do gráfico, como no gráfico 1)
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Gráfico 5 - Barragens em Minas Gerais vistoriadas entre 2012 e 2015, classificadas de acordo com a Matriz Risco

crítico x DPA (tentar colocar como título do gráfico, como no gráfico 1)

O  supracitado  relatório  do  TCU  também  apurou  a  quantidade  de

vistoria  de  barragens  realizada  por  Superintendência  do  DNPM,  de  acordo  com  a

seguinte tabela:

Após esse cenário descrito no Relatório de Auditoria e Fiscalização do

DNPM dos Planos de Segurança das Barragens de Mineração,  realizado pelo TCU,

houve  alguns  avanços  no  processo  de  fiscalização  em  virtude  do  rompimento  da

barragem de Fundão, no município de Mariana/MG, sendo que, nos meses de novembro

e  dezembro  de  2015,  as  Superintendências  do  DNPM  realizaram  117  (cento  e
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dezessete) fiscalizações de empreendimentos com barragens de rejeitos de mineração

nos Estados de Minas Gerais, Pará, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina,

Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins (doc. 08).

No ano de 2016, o DNPM (ANM) aumentou as inspeções in loco nas

mais de 220 (duzentas e vinte) barragens inseridas na PNSB no Estado de Minas Gerais

e naquelas outras no restante do país. Após a contratação de empresa de consultoria

geotécnica  para  prestar  assessoria  especializada  no  Estado  mineiro,  realizou-se  a

fiscalização de 224 (duzentas e vinte quatro) barragens de mineração, que, somadas às

outras fiscalizações no restante do país, totalizou 329 barragens de contenção de rejeitos

submetidas à avaliação (doc. 08).

A ANM, por  meio  da sua Gerência  Regional  no Estado de Minas

Gerais, apresentou dados mais recentes acerca do número de vistorias realizadas em

barragens  de  mineração  com DPA Alto,  de  acordo  com o  histórico  realizado  pela

referida gerência, foram vistoriadas: a) em 2017, 78 (setenta e oito) barragens; b) em

2018, 50 (cinquenta) barragens; e c) em 2019, depois do desastre de Brumadinho, 82

(oitenta e duas) barragens (doc. 09).

Ressalta-se  que  as  vistorias  realizadas  pela  Gerência  Regional  no

Estado de Minas Gerais, anteriores à RESOLUÇÃO Nº 4, DE 15 DE FEVEREIRO DE

2019 da ANM,  não devem, a nosso ver,  ser consideradas ou avaliadas por esse

Juízo,  pois  a  citada  resolução estabelece  critérios  e  medidas  regulatórias  cautelares

mais rígidos, com a finalidade de assegurar a estabilidade das estruturas de barramento,

especialmente aquelas construídas pelo método denominado “a montante”.

Embora  tenha  havido alguns  avanços  no processo  fiscalizatório  da

ANM, verifica-se que o seu corpo técnico tem sofrido, ao longo dos últimos anos, uma

brusca redução de seu quadro, especialmente a equipe de segurança de barragens.

Há  desproporcionalidade  entre  a  quantidade  e  qualidade  dos

servidores responsáveis por fiscalizar as 769 (setecentas e sessenta e nove) barragens de
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mineração cadastradas no CNBM do SIBGMN, das quais 425 (quatrocentas e vinte e

cinco) estão inseridas na PNSB (doc. 08).

Nesse sentido, a Gerência de Segurança de Barragens de Mineração –

GSBM, órgão que  integra  a  ANM,  elaborou  um cenário  a  partir  da  quantidade  de

servidores x quantidade de barragens,  concluindo que demoraria  5 (cinco)  anos e 2

(dois) meses para vistoriar todas as estruturas (doc. 08). Confira o quadro abaixo:

Nem  é  preciso  esforço  para  demonstrar  que  esses  números  são

inaceitáveis.

Na Gerência Regional de Minas Gerais, antiga Superintendência do

DNPM, a situação não se destoa dessa realidade, pois somente 4 (quatro) servidores

estão  na  Divisão  de  Segurança  de  Barragens,  sendo  que  dois  foram relocados  em

dezembro de 2018, com a instalação da ANM. Frisa-se, nesse ponto, que apenas dois

servidores possuem especialização em Engenharia de Barragens  (doc. 10).

A interferência  da  União  na  disponibilidade  de  recursos  materiais,

humanos e financeiros da ANM é uma constante, mediante não apenas desrespeito a sua

autonomia orçamentária, mas também por contingenciamentos financeiros, além de não

efetuar a transferência dos valores decorrentes da CFEM, legalmente imposta, conforme

se constata no ofício nº 159/2014 (doc. 05), no trecho que se transcreve:
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“(...) existe uma concreta limitação orçamentária e de autorização do MPOG
para ampliação do quadro do DNPM como um todo, para que a Direção-
Geral promova as ações necessárias para suprir as gravíssimas deficiências
do DNPM/MG”.

O  processo  de  sucateamento  estrutural  do  DNPM,  sucedido  pela

ANM, que vem ocorrendo ao longo dos anos, promove impacto direto no exercício das

suas  funções  essenciais,  especialmente  na  fiscalização  da  segurança  das  barragens,

utilizadas nos empreendimentos minerários, nos termos da Lei nº 12.334/10.

É bom mencionar que esse processo de sucateamento não decorre de

fatores acidentais,  que estejam fora do controle dos gestores públicos federais.  Pelo

contrário, é o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG o órgão

responsável  pela  autorização  de  todos  os  concursos  públicos  no  âmbito  do  Poder

Executivo Federal. Nesses termos, se, nos últimos anos, houve concursos para diversos

outros cargos federais,  mas não para o DNPM e, posteriormente,  ANM, é porque o

governo federal optou, conscientemente, por não dotar esse órgão da estrutura que seria

necessária para o desenvolvimento das suas atividades.

O  quadro  a  seguir  exemplifica  alguns  concursos  públicos  federais

realizados nos últimos anos, com o respetivo número de vagas:

Órgão/Entidade Vínculo Cargos Vagas Ano

Instituto do
Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional

– IPHAN

Ministério da
Cultura

Analista I,
Técnico I e

Auxiliar
Institucional I

411 2018

Ministério da
Agricultura,
Pecuária e

Abastecimento –
MAPA

MAPA Auditor Fiscal
Federal

Agropecuário

300 2018

Advocacia-Geral da
União – AGU

AGU Administrador,
Analista Técnico
Administrativo,

Arquivista

100 2018

Departamento de Ministério Polícia

13
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Polícia Rodoviária
Federal – DPRF

Ext. da
Segurança

Pública

Rodoviário
Federal

500 2018

Departamento
Penitenciário

Nacional – DEPEN

Ministério da
Justiça

Especialista em
Assistência

Penitenciária e
outros

386 2017

Instituto Nacional da
Propriedade

Industrial – INPI

Ministério da
Indústria,

Comércio e
Serviços –

MDIC

Pesquisador em
Propriedade
Industrial e

Tecnologista em
Propriedade Ind.

70 2017

Ministério da Defesa MD Prof. da Carreira
de Magistério

Sup. do Plano de
Carreiras e
Cargos de
Magistério

115 2017

Agência Brasileira
de Inteligência

PR Oficial, Oficial
Téc. e Agente de

Inteligência
300 2017

Ministério do
Trabalho

Mtb Auditor Fiscal do
Trabalho

86 2016

Fonte:  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  –  MPDG

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/autorizacoes-e-provimentos>.

Há que se considerar, portanto, que a falta de recursos financeiros não

é  justificativa  para  a  não  realização  de  contratações  na  ANM,  uma  vez  que  essas

contratações ocorreram em outros setores. O cenário que hoje se desvela é resultado de

uma opção dos gestores públicos federais.

De todo  modo,  ainda  que  esse  fato  seja  verdadeiro,  a  omissão  do

Poder Público, no caso da ANM, não pode ser justificada pela ausência de estrutura

administrativa para exercício das suas funções, sob pena de legitimar-se a inércia ou

incapacidade reiterada das autoridades em modificar o status quo. Em outras palavras:

não se pode confundir falta de prioridade com incapacidade financeira. A tabela acima
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demonstra que, nas áreas em que se interessa, a ré fez milhares de contratações ao longo

dos últimos anos.  

Esse estado de letargia  no exercício do poder  de polícia  da ANM,

especialmente na fiscalização da segurança das barragens, precisa de transformações

estruturais na sua forma de atuação, que podem ser promovidas por esse Juízo.

IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

IV.1 Do processo estrutural

O  processo  estrutural  que  ora  se  propõe  é  uma  solução  divisada

academicamente  para  dar  conta  de  problemas  jurídicos  complexos.  A  doutrina,

inicialmente  norte-americana  e,  posteriormente,  brasileira,  percebeu  que  o  modelo

processual civil  tradicional é feito para dar conta de problemas que estão presos no

passado, outorgando-lhes, em regra, tutela ressarcitória.

Essa  não  é  a  realidade  dos  litígios  coletivos,  sobretudo  dos  mais

complexos. Muitas vezes, o litígio não decorre de uma ilegalidade praticada em um

momento  pretérito,  determinado,  mas  da  reiteração  de  um  comportamento  que,

gradualmente,  acarreta  resultados  ilícitos.  É  o  que  ocorre  no  presente  caso,  com o

gradual  sucateamento do DNPM e,  posteriormente,  da ANM, que leva ao resultado

presente ilícito, qual seja, a total desmobilização da fiscalização federal na área. Nesse

sentido, aponta Vitorelli1:

Litígios  estruturais  são  litígios  coletivos  decorrentes  do  modo como uma
estrutura  burocrática,  usualmente,  de  natureza  pública,  opera.  O
funcionamento da estrutura é que causa, permite ou perpetua a violação que
dá origem ao litígio coletivo. Assim, se a violação for apenas removida, o
problema  poderá ser  resolvido  de  modo  aparente,  sem  resultados
empiricamente significativos, ou momentaneamente, voltando a se repetir no
futuro.

Não é difícil perceber, nesse contexto, que o comportamento reiterado

das rés, ao longo dos anos, deu origem a uma situação presente que é ilícita. Foi o modo

1 VITORELLI, Edilson. Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo 
estratégico e suas diferenças. Revista de Processo, vol. 284, 2018, p. 333-369.
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como a União geriu suas políticas orçamentárias e de pessoal que levou à míngua o

DNPM, desprovendo-o de condições mínimas para exercer sua atividade.  O próprio

órgão,  por  sua  vez,  direcionou  os  recursos  que  restavam  para  atividades

predominantemente burocráticas e procedimentais, relegando a fiscalização ao segundo

plano.

É contra esse resultado, inegavelmente ilícito, que se volta esta ação, a

qual se pretende desenvolver como um  processo estrutural. O processo estrutural é

“um processo coletivo no qual se pretende, pela atuação jurisdicional, a reorganização

de uma estrutura burocrática, pública ou privada, que causa, fomenta ou viabiliza a

ocorrência  de  uma  violação  pelo  modo  como  funciona,  originando  um  litígio

estrutural”2. A pretensão desta demanda é reorganizar o modo como interagem a União

e  a  ANM, o  qual  é  a  causa  da  perpetuação  da  violação de  um direito  do  cidadão

brasileiro,  que  é  o  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  (art.  225,

Constituição),  notadamente  o  direito  a  que  esse meio  ambiente  não continue  sendo

duramente lesado pelos desastres que lamentável e irresponsavelmente se repetiram nos

últimos anos.

Considerando que o problema estrutural não é um problema jurídico

comum, o processo estrutural também não pode ser conduzido como um processo civil

comum. Ele se organiza – e nesse sentido são os pedidos que serão apresentados, da

seguinte forma:

1) a apreensão das características do litígio, em toda a sua complexidade e

conflituosidade,  permitindo que  os  diferentes  grupos de  interesses  sejam

ouvidos, de forma horizontal, dialógica, plural e participativa;

 2) a elaboração de um plano de alteração do funcionamento da instituição,

cujo  objetivo  é fazer  com  que  ela  deixe  de  se  comportar  da  maneira

reputada indesejável;

3) a implementação desse plano, de modo compulsório ou negociado;

2 VITORELLI, Edilson. Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo 
estratégico e suas diferenças. Revista de Processo, vol. 284, 2018, p. 333-369.
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4) a  avaliação,  com participação dos  grupos  afetados,  dos  resultados  da

implementação, de forma a garantir o resultado social pretendido no início

do processo, que é a correção da violação e a obtenção de condições que

impeçam sua reiteração futura;

5) a reelaboração do plano, a partir dos resultados avaliados, no intuito de

abordar aspectos inicialmente não percebidos ou minorar efeitos colaterais

imprevistos; e

6) a implementação do plano revisto, que reinicia o ciclo, o qual se perpetua

indefinidamente,  até que  o  litígio  seja  solucionado,  com a  obtenção  do

resultado social desejado, que é a reorganização da estrutura3.

Como  afirmam  Marinoni,  Arenhart  e  Mitidiero,  a  Constituição

assegura a todo cidadão e à sociedade tutela jurisdicional adequada de seus direitos. O

processo é apenas um veículo para a obtenção desse resultado. Afirmam os autores4:

"Ora, aqui se propõe exatamente o contrário, ou seja, a ideia de que as tutelas
dos direitos derivam das posições jurídicas e não do processo. O processo se
apresenta  aí  como  algo  que  necessariamente  deve  viabilizar  a  tutela
autorizada  e  prometida  pelo  direito  material.  Nessa  perspectiva,  como
amplamente demonstrado nos itens que estão acima, não há como admitir
que a técnica processual possa ser incapaz de permitir a tutela do direito. Na
ausência de técnica processual  adequada,  o juiz deve suprir  a omissão da
legislação processual com base no direito fundamental à tutela jurisdicional
efetiva. De outra forma teria que se aceitar, conforme fez Chiovenda, que
uma  tutela  prometida  pelo  direito  material  pode  não  ser  “obtenível  no
processo”  pela  circunstância  de  a  técnica  processual  idônea  não  estar
“autorizada na lei”.  E aí  seria  necessário concluir  que a falta de lei  pode
negar  ao  juiz  a  técnica  processual  capaz  de  lhe  permitir  o  exercício  da
jurisdição e, além disso, desconsiderar o direito fundamental de ação ou à
tutela jurisdicional efetiva, o qual é um direito essencial para a proteção de
todos os demais direitos, inclusive os fundamentais".

O veículo, é evidente, não pode ser obstáculo para que se alcance o

objetivo.  A proposta  desta  postulação  não  é,  como  usualmente  se  faz,  resolver  o

problema público que se apresenta “em uma canetada”. Compreende-se que os fatores

3 Essas  etapas  foram delineadas  em VITORELLI,  Edilson.  Levando  os  conceitos  a  sério:  processo
estrutural, processo coletivo, processo estratégico e suas diferenças. Revista de Processo, vol. 284, 2018,
p. 333-369.
4 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Direito
Processual Civil. Vol. 1. São Paulo: RT, 2017.
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que levaram ao estado atual são múltiplos e variados e que somente com alterações

graduais e sinérgicas eles poderão ser alterados. Mas isso não pode ser justificativa para

que essas alterações não sejam feitas.

Aqui  se  busca  a  migração  de  um  modelo  repressivo  do  Poder

Judiciário para um modelo resolutivo e  participativo,  constituindo-se uma noção

experimentalista  de  reparação  que  se  antecipa  aos  resultados  lesivos  e  resulta  na

construção conjunta de soluções jurídicas adequadas.

Conforme ensinamentos de Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr, no

modelo experimentalista de reparação, o juiz abre mão da centralidade no processo,

reconhecendo  a  complexidade  do  problema  da  escolha  das  medidas  necessárias,

trazendo  para  o  processo  a  ampla  participação  de  todos  os  envolvidos,  inclusive  a

sociedade  civil,  para  delimitação  de  um  programa  de  resolução  do  conflito,  com

fundamento nos princípios da solução consensual, da primazia do julgamento do mérito,

da boa-fé processual objetiva e da cooperação (arts. 3º, 4º, 5º e 6º do CPC)5.

Ainda de acordo com os citados autores, as decisões tomadas são mais

flexíveis  e  provisórias,  com  inclusão  dos  envolvidos  na  supervisão  das  medidas

adotadas, com a possibilidade de contínuas revisões para adequação dessas medidas aos

problemas  surgidos  ao  longo  de  sua  implementação,  iniciando-se  por  decisões

estruturantes (organizativas) que estabeleçam metas, objetivos e parâmetros de controle

do cumprimento e da efetividade das medidas judiciais adotadas6.

O  fundamento  normativo  positivo,  para  adoção  de  medidas

estruturantes pelo Juízo, pode ser retirado do art. 139, inciso IV, do Código de Processo

Civil, que assim dispõe:

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
[…]
IV - determinar todas as medidas indutivas,  coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

5 DIDIER JR., Fredie e ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 11 
ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 38.

6 Idem.
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Nesse  sentido,  Marco  Felix  Jobim  assevera  que  o  supracitado

dispositivo:  “(…)bem  compreendido,  aponta  para  técnicas  inovadoras  dentro  do

direito  processual  contemporâneo,  incluindo-se  a  possibilidade  de  o  juiz  expedir

medidas estruturantes para a efetividade do processo”7.

É  necessário  registrar  que  existem  diversos  exemplos  de  decisões

judiciais ligadas a provimentos estruturais no Brasil. A título de exemplificação, cita-se

o Caso do Sistema Carcerário brasileiro e o Estado de Coisas Inconstitucional, objeto da

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 347, em que o Supremo

Tribunal Federal – STF, em sede de medida cautelar, proferiu o seguinte julgamento:

CUSTODIADO  –  INTEGRIDADE  FÍSICA E  MORAL –  SISTEMA
PENITENCIÁRIO  –  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE
PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de
descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante
das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL –
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE
CUSTÓDIA  –  VIOLAÇÃO  MASSIVA  DE  DIREITOS
FUNDAMENTAIS  –  FALHAS  ESTRUTURAIS  –  ESTADO  DE
COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro
de violação  massiva e  persistente de  direitos  fundamentais,  decorrente de
falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende
de  medidas  abrangentes  de  natureza  normativa,  administrativa  e
orçamentária,  deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como
“estado  de  coisas  inconstitucional”.  FUNDO  PENITENCIÁRIO
NACIONAL –  VERBAS  –  CONTINGENCIAMENTO.  Ante  a  situação
precária  das  penitenciárias,  o  interesse  público  direciona  à  liberação  das
verbas do Fundo Penitenciário Nacional.  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  Estão  obrigados  juízes  e  tribunais,
observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da
Convenção  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  a  realizarem,  em  até
noventa  dias,  audiências  de  custódia,  viabilizando  o  comparecimento  do
preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado
do momento da prisão.
(ADPF  347  MC,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Tribunal  Pleno,
julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-
02-2016 PUBLIC 19-02-2016) (sem grifos no original)
 

Portanto, conclui-se que o Poder Judiciário pode, mesmo em sede de

tutela provisória de urgência, implementar medidas estruturantes com a finalidade de

promover  arranjos  institucionais  de uma  estrutura  burocrática  pública,  que  não está

7 JOBIM, Marco Felix. A previsão das medidas estruturantes no artigo 139, IV, do novo Código de 
Processo Civil brasileiro. Repercussões do novo CPC – processo coletivo. Hermes Zaneti Jr. (Coord.).
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 231.
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desempenhando a contento os seus deveres previstos em lei.

IV.2.  Da violação do princípio da eficiência e do poder/dever de fiscalização de

polícia

A Constituição  Federal  prevê  em  seu  artigo  37,  caput  (conforme

redação da EC nº 19/98), entre outros, o princípio da eficiência, chamado por Bandeira

de Mello de princípio da boa administração8.

O  princípio  em  tela  busca  estabelecer  uma  relação  de

proporcionalidade  entre  os  recursos  despendidos  e  os  resultados  alcançados  pela

administração  pública  na  realização  de  suas  atribuições.  Nas  palavras  de  Carvalho

Filho9:

“O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o
que é mais importante,  a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro
público,  o  que  impõe  a  execução  dos  serviços  públicos  com  presteza,
perfeição e rendimento funcional. Há vários aspectos a serem considerados
dentro  do  princípio,  como  a  produtividade  e  economicidade,  qualidade,
celeridade  e  presteza  e  desburocratização  e  flexibilização,  como  acentua
estudioso sobre o assunto.”

Como mandamento constitucional, tanto o legislador ordinário quanto

o administrador público dele não podem se afastar. O legislador na edição de normas

que estabeleçam a necessária correlação de economicidade entre os objetivos que se

pretendem alcançar e os recursos que deverão ser alocados.

Por  sua  vez,  o  administrador  público  deverá  onerar  os  recursos

materiais  e  humanos  adequados  para  o  seu  máximo  aproveitamento  na  realização

material de suas funções.

O atual  cenário  em que se  encontra  a  ANM dá mostras  de  que  a

administração pública está longe de realizar o princípio constitucional da eficiência.

Sintomático dessa situação é a conclusão do acórdão nº 3004/2011 do TCU:

8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 32 ed. São
Paulo: Malheiros, 2015, p. 126.

9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 30 ed. São
Paulo: Atlas, 2016, p. 31.
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“5.  A insuficiência  de  recursos  humanos  para  o  exercício  das  atividades
estatais não é uma peculiaridade apenas do DNPM, mas de todo serviço nas
três esferas de governo, especialmente no setor de fiscalização. No caso em
tela  conforta  dizer  que  os  fatos  apresentados  nesta  representação  não
atingem,  subjetivamente,  os  servidores  do  DNPM.  Por  outro  lado,  esta
representação revela um importante ponto de interesse 'esquecido' pelos entes
governamentais (União, estados e municípios), o que fere o interesse público,
na medida em que a falta de servidores para fiscalizar a arrecadação da
CFEM pode estar gerando uma sangria significativa nos cofres públicos
em prejuízo da sociedade. No caso particular da comunidade são-tomeense,
mineira e brasileira.
(…)
14.  A matéria  aqui  tratada  –  insuficiência  de  recursos  humanos  no
DNPM para fiscalização de tributos – mostra a quantidade inadequada
de  fiscais  para  fiscalizar  o  primeiro  estado  (Minas  Gerais)  em
arrecadação da CFEM, com cerca de 50% da arrecadação nacional, o
que favorece ou estimula a sonegação de tributos, gerando prejuízos aos
cofres dos entes federados (União, estados e municípios). Além disso, se
cada  município  vocacionado  para  a  extração  de  minérios  e  produtos
minerais  não  for  devidamente  compensado  financeiramente,  terá
dificuldades  em  recompor  adequadamente  o  território  degradado,
sobretudo porque as receitas da CFEM são aplicadas em projetos, que
direta ou indiretamente, se revertem em prol da comunidade local, na
forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e
educação.” (grifos nossos)

Conforme dito anteriormente, incumbe à ANM a importante função

de fiscalização das barragens dos empreendimentos minerários, de acordo com a Lei nº

12.334/10, em típico exercício do poder de polícia.

O poder de polícia10 é bem caracterizado, no direito positivo, pelo art.

78 do Código Tributário Nacional. Por ele, impõe-se ao interesse particular o coletivo,

de forma a fazer valer a supremacia do interesse público sobre o privado.

O exercício do poder de polícia, além da edição de normas – tanto no

aspecto geral quanto no específico – para disciplinar a autonomia privada, compreende

também a  execução  material  dessas  ordens  normativas,  “no  sentido  de  adoção  dos

meios  materiais  necessários  a  impor  concretamente  a  observância  dos  comandos

jurídicos” (JUSTEN FILHO, p. 436). Ressalte-se, ainda, que o exercício do poder de

polícia não é uma faculdade, mas um dever que se impõe à administração pública.

10 “O poder de polícia administrativa é a competência para disciplinar o exercício da autonomia privada
para a realização de direitos fundamentais e da democracia, segundo os princípios da legalidade e da
proporcionalidade.” JUSTEN FILHO, Marçal. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12 ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 435.
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A doutrina e jurisprudência estabelecem que o exercício do poder de

polícia compreende quatro fases distintas separadas por ciclos: a) ordem de polícia; b)

consentimento de polícia;  c) fiscalização de polícia; e d) sanção de polícia.  Sobre a

fiscalização de polícia, Matheus Carvalho ensina que é a  “possibilidade conferida ao

ente estatal de controlar as atividades submetidas ao poder de polícia, com o intuito de

verificar  seu  cumprimento,  podendo,  para  tanto,  se  valer  de  inspeções,  análise  de

documentos, entre outras formas”11.

É fácil constatar, desse modo, que, embora imbuída da atribuição do

poder de polícia quanto à fiscalização das barragens dos empreendimentos minerários, a

ANM não  detém as  condições  materiais  para  o  desempenho  de  tal  função,  cara  à

sociedade. Fato que se agrava quando se fala do Estado de Minas Gerais, que possuí

mais  da  metade  das  barragens  de  mineração  do  país  e  com um triste  histórico  de

desastres  humanos  e  ambientais  decorrentes  do  rompimento  dessas  estruturas  de

contenção.

Se  o  poder  de  polícia  é  um  dever,  e  para  o  seu  exercício  são

necessários os meios e recursos humanos, materiais e financeiros adequados, a sua falta

configura patente omissão da administração pública que impede a realização de suas

tarefas, configurando flagrante ilegalidade.

IV.3. Da sindicabilidade do ato administrativo discricionário pelo Poder Judiciário

No  paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito,  é  amplamente

reconhecido o princípio da justiciabilidade dos direitos fundamentais e sindicabilidade

dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, conforme se depreende do art. 5º, inciso

XXXV, da Constituição da República.

É certo que a discricionariedade administrativa é um dos pilares do

Estado de Direito, mas está longe de ser princípio absoluto e insindicável pelo Poder

Judiciário.  Sempre que seu exercício importar  abuso de poder,  ilegalidade,  omissão

grave e continuada de tarefa estatal e comprometimento da eficiência administrativa,

11 CARVALHO, Matheus. MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – 4. ed. rev. ampl. e atual.  –
Salvador: JusPodivm, 2017, p. 137.
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pode e deve haver intervenção jurisdicional, sob pena de o próprio Judiciário responder

pelo mesmo estado de coisas inconstitucional. A separação de poderes contempla os

mecanismos  de  checks-and-balance não  apenas  para  controle  negativo  do  próprio

poder, mas como elemento positivo de correção de desvios de um dos poderes por outro

como forma de realização do bem comum.

Nesse  sentido,  conforme  Juarez  Freitas  (2009,  p.  27),  citado  por

Wallace Paiva Martins Júnior (2014, p. 489-490): “a competência discricionária pode

ser molestada pelos vícios de discricionariedade excessiva ou abusiva (arbitrariedade

por omissão), sendo esta última ‘hipótese em que o agente deixa de exercer a escolha

administrativa ou a exerce com inoperância ao faltar com deveres de prevenção e de

precaução’  porque  a  omissão  ‘traduz-se  como  o  descumprimento  das  diligências

impositivas”.

A velha  discussão  doutrinária  e  jurisprudencial  acerca  do  controle

judicial  dos  atos  administrativos  discricionários  já  foi  superada,  tendo  em  vista  a

normatividade dos princípios previstos na Constituição da República, especialmente o

princípio da juridicidade que provoca uma mudança na concepção da Administração.

De  acordo  com Rafael  Carvalho  Rezende  Oliveira,  o  princípio  da

juridicidade é uma via de mão dupla, porque: “ao mesmo tempo em que há um nítido

incremento  do  prestígio  da  atividade  exercida  pela  Administração  Pública  na

concretização  das  normas  constitucionais,  a  juridicidade  gera  necessariamente

restrições  mais  sensíveis  à  atuação  do  administrador  e  acarreta  a  ampliação  do

controle judicial dos atos administrativos, uma vez que a atuação administrativa, para

ser  considerada  válida,  deve  compatibilizar-se  com  os  princípios  consagrados  na

Constituição da República (moralidade, eficiência, razoabilidade etc.)”12.

Esse  entendimento  não  discrepa  dos  precedentes  formulados  pelo

Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  admite  a  intervenção  judicial  nos  atos

administrativos discricionários:

12 Curso de direito administrativo – 4. ed. rev.,  atual. e ampl.  -  Rio de Janeiro: Forense;  São Paulo:
Método: 2017, p. 309.
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2. O acórdão recorrido acolheu a tese do DNIT no sentido de só caberia ao
Ibama,  no exercício  de  sua discricionariedade administrativa,  definir  se é
cabível ou não o licenciamento ambiental, não podendo o Poder Judiciário se
imiscuir nesta decisão agora, a considerar que, no caso concreto, o Ibama já
se manifestou pelo não-cabimento de EIA/Rima, mas apenas de Relatório de
Controle Ambiental (RCA).
(...)
5. Inviável sustentar as conclusões do acórdão recorrido. E isto muito menos
em razão do princípio da precaução - pois, para sua estrita observância, a
Administração possui mais de um mecanismo, entre eles o próprio RCA, não
se limitando seu cumprimento, portanto, apenas à realização de EIA/Rima -,
e  muito  mais  porque,  no  Brasil,  vige  a  inafastabilidade  do  controle
jurisdicional.
6. Quer dizer: salvo em casos excepcionalíssimos (como, por exemplo, os
consagrados atos nitidamente políticos), todo e qualquer ato é, a princípio,
controlável pelo Judiciário.
7. Nesta lógica, se é verdade que ao Ibama compete avaliar a necessidade de
realização de EIA/Rima, não é menos verdade que qualquer conclusão a que
chegue a referida autarquia é sindicável na via judicial.
8.  É  pelo  menos  muito  duvidosa  a  afirmação,  feita  peremptoriamente  no
acórdão recorrido em corroboração ao que disse o DNIT, ora recorrido, de
que os atos praticados no âmbito do licenciamento ambiental são marcados
por alta discricionariedade administrativa.
Se isso é correto em face de alguns atos, trata-se de conclusão inteiramente
inadequada  em  face  de  outros.  É  que  a  simples  utilização  de  conceitos
indeterminados  não  é  suficiente  para  conferir  a  qualquer  escolha
administrativa a correção. Ao contrário, a utilização deste tipo de técnica de
construção  normativa  tem  por  escopo  possibilitar  que  a  Administração
identifique, na análise casuística, qual é a melhor escolha - que, por ser a
melhor, é única.
9.    Mesmo que se admitisse  se  estar diante  de um ato eminentemente  
discricionário, alegar que o confronto judicial do mesmo seria inviável
equivale a sustentar, em última linha, que a legislação vigente retirou do
Poder  Judiciário  a  possibilidade  de  analisar  impugnações  aos  mais
diversos atos administrativos, o que é inconstitucional, em face do que
dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
10. Nesse contexto de idéias, o acórdão recorrido merece reforma: não para
asseverar que, na hipótese, o EIA/Rima é pura e simplesmente de realização
compulsória,  mas  para  que  o  Tribunal  Regional  avalie  o  agravo  de
instrumento interposto para dizer se concorda ou não com a necessidade de
realização do estudo de impacto ambiental no caso concreto (em lugar do
RCA), como sustenta o MPF, afastando-se a conclusão de que os aportes do
Ibama na  esfera  administrativo-ambiental  não  são sindicáveis  em face  do
Judiciário.
11. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  1279607/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/12/2011,  DJe  13/12/2011)  (grifos
nossos)

1.  Os atos  discricionários  da Administração Pública estão  sujeitos  ao
controle  pelo  Judiciário  quanto  à  legalidade  formal  e  substancial,
cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos
vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade.
2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se
aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto,
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há  vício  de  legalidade  não  apenas  quando  inexistentes  ou  inverídicos  os
motivos  suscitados  pela  administração,  mas  também quando  verificada  a
falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele
contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 26.10.2011, DJe 14.11.2011).
3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho
confeccionado  apresenta  incongruência  entre  parâmetros  e  critérios
estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por
não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar
ato eivado de ilegalidade.
4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem
e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a
discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e
suscetível de controle de legalidade.
5.  "Assim  como  ao  Judiciário  compete  fulminar  todo  o  comportamento
ilegítimo  da  Administração  que  apareça  como frontal  violação  da  ordem
jurídica,  compete-lhe,  igualmente,  fulminar  qualquer  comportamento
administrativo  que,  a  pretexto  de  exercer  apreciação  ou  decisão
discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de
liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos
que  assinalam  os  confins  da  liberdade  discricionária."  (Celso  Antônio
Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros,
15ª Edição.)
6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e
de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do
STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1280729/RJ,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10/04/2012,  DJe  19/04/2012)  (grifos
nossos)

1. Ação Civil Pública ajuizada com o intuito de obrigar o Estado de Mato
Grosso do Sul a implantar plantão de 24 horas na Delegacia Especializada de
Atendimento  à  Infância  e  à  Juventude-DEAIJ  na  cidade  de  Campo
Grande/MS,  a  fim  de  que  todo  menor  apreendido  em  flagrante  seja
conduzido a ambiente próprio, constituído para a proteção de sua integridade,
ante  a  alegação  de  indevida  colocação  de  jovens  em ambiente  carcerário
destinado a imputáveis, de maior idade.
(...)
4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo
certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do
Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como
dos  motivos  e  da  finalidade  dos  atos  praticados  sob  o  seu  manto.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,  DJe  11.6.2013;  AgRg  no  REsp.  1.280.729/RJ,  Rel.  Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.
5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser
visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma
escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse
contexto,  declarar  ilegal  um  ato  discricionário  tão  só  por  discordar  dos
valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando
ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.
 (REsp 1612931/MS, Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  20/06/2017,  DJe  07/08/2017)  (grifos
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nossos)

Desse  modo,  é  perfeitamente  possível  a  intervenção  judicial  na

competência discricionária  da ANM, ante  a  grave omissão no seu exercício do seu

poder de polícia.

VI – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

O Código de Processo Civil prevê duas espécies de tutelas provisórias

(art. 294). De um lado a tutela de evidência, fundada no alto grau de probabilidade do

direito invocado. De outro, a tutela de urgência, fundada a afastar o dano ou o ilícito em

caso de probabilidade do direito associado ao risco de demora.

Nesse sentido, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece quais

são os requisitos da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. (grifos nossos)
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte  possa  vir  a  sofrer,  podendo  a  caução  ser  dispensada  se  a  parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§  2º  A  tutela  de  urgência  pode  ser  concedida  liminarmente  ou  após
justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Não discrepa da nova previsão processual o art. 12 da Lei 7.347/85:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em

decisão sujeita a agravo”.

A  tutela  de  urgência  pode  ter  natureza  cautelar  ou  satisfativa

(antecipada), sendo que, para a primeira espécie, visa-se acautelar determinado direito,

e para a segunda espécie, busca-se a antecipação dos efeitos da tutela definitiva.

Segundo Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de

Oliveira:
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[…]
A  tutela  provisória  satisfativa  antecipa  os  efeitos  da  tutela  definitiva
satisfativa,  conferindo  eficácia  imediata  ao  direito  afirmado.  Adianta-se,
assim, a satisfação do direito,  com a atribuição do bem da vida.  Esta é a
espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de “tutela
antecipada”, terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao
longo deste capítulo.
A tutela  cautelar  antecipada os  efeitos  de tutela  definitiva  não satisfativa
(cautelar),  conferindo  eficácia  imediata  ao  direito  à  cautela.  Adianta-se,
assim, a cautela a determinado direito, Ela somente se justifica diante de uma
situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação
imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC) A
tutela  provisória  cautelar  tem,  assim,  dupla  função:  é  provisória  por  dar
eficácia imediata à tutela definitiva não satisfativa; e é cautelar por assegurar
a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda
o direito a ser satisfeito, acautelando-o13.

No presente  caso,  é  imperiosa  a  concessão da  tutela  provisória  de

urgência de natureza antecipada, conforme estabelece o art. 300 do CPC c/c art. 497,

caput, ambos do CPC, e art. 11, da Lei nº 7.347/85, pois estão presentes os pressupostos

(fumus boni iuris e periculum in mora) para a concessão da medida.

A  probabilidade  do  direito  (fumus  boni  iuris)  evidencia-se  pela

probabilidade do direito de que os órgãos e entidades estatais prestem de forma correta,

satisfatória e eficiente o serviço público que lhe corresponda.

Como devidamente explicado, a ANM, a partir da edição da Lei nº

12.334/10,  passa  a  ser,  também,  responsável  pela  fiscalização  das  barragens  dos

empreendimentos minerários, em típico exercício do poder de polícia. Para tanto, é

óbvia a  necessidade  de recursos  suficientes  para o desempenho da  nova atribuição.

Ocorre  que,  como  foi  demonstrado,  a  agência  reguladora  não  está  devidamente

equipada dos meios necessários para a realização de suas atividades, quer os recursos

financeiros, como os materiais e os humanos.

A falta dos meios adequados para o desempenho de suas atribuições

institucionais,  compromete  os  resultados  esperados,  especialmente  no  tocante  à

segurança das barragens. Nesse caso, o risco à coletividade se agrava, tendo em vista a

extensão e intensidade dos danos provocados em caso de desabamento, como são os
13 Curso  de  direito  processual  civil:  teoria  da  prova,  direito  probatório,  ações  probatórias,  decisão,
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 12 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p.
645-646.
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exemplos  do  ocorrido  em  Brumadinho/MG  e  no  Distrito  de  Bento  Rodrigues,  em

Mariana/MG.

Tal  quadro foi ressaltado em depoimento do Sr.  Wagner Fernandes

Pinheiro, Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração do antigo DNPM

(doc.  11  -  mídia  anexa),  em  depoimento  prestado  no  âmbito  do  IC  nº

1.22.000.001595/2012-40, em 23/03/2017, quando afirmou que não adiantaria alocar

recursos financeiros em favor da autarquia,  pois a falta de pessoal não permitiria a

utilização dos recursos.

Uma dessas atribuições, no âmbito do plano nacional de segurança de

barragens, é, justamente, aprovar os planos de segurança de rejeitos de mineração, tanto

de novas construções como das já existentes, além de eventuais alteamentos e daquelas

já desativadas, tudo nos termos da Lei nº 12.334/10 e da Portaria DNPM nº 416/2012.

Além  das  atribuições  já  previstas  na  lei  e  na  referida  Portaria,  é

preciso destacar outras trazidas pela PORTARIA N° 21, DE 31 DE JANEIRO DE 2019,

do SECRETÁRIO  DE  GEOLOGIA,  MINERAÇÃO  E  TRANSFORMAÇÃO

MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA-SGM/MME, que determinou

à  Agência  Nacional  de  Mineração-ANM  que  notificasse  os  empreendedores  de

barragens de rejeitos de mineração para que informassem, em 03 dias corridos, se houve

e quais foram as providências adotadas quanto à segurança das Barragens em razão do

risco  e  do  dano  potencial  associado,  de  que  trata  a  Lei  12.334/10,  após  o  dia

26/01/2019,  data  do  rompimento  da  Barragem B1  do  Complexo  da  Mina  Córrego

Feijão, no Município de Brumadinho/MG.

Ademais, a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019,

da  própria  ANM,  editada  justamente  em  decorrência  do  histórico  recente  de

rompimentos de barragens de mineração, notadamente da Barragem B1 da Mina Retiro

do Sapecado, em 10 de setembro de 2014, localizada no Município de Itabirito, Estado

de Minas Gerais; da Barragem de Fundão da Mina Germano, em 5 de novembro de

2015, localizada no município de Mariana, Estado de Minas Gerais; e da Barragem B1,

da mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho,
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Estado  de  Minas  Gerais,  estabelece  medidas  regulatórias  cautelares  objetivando

assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente aquelas construídas ou

alteadas  pelo  método  denominado  "a  montante"  ou  por  método  declarado  como

desconhecido, com definição de cronograma para seu atendimento.

Tais medidas vão exigir ainda mais atuação por parte da ANM, tanto

para  análise  do  projeto  técnico  de  descomissionamento  ou  descaracterização  da

estrutura das barragens construídas ou alteadas pelo método a montante ou por método

declarado como desconhecido que deverá ser apresentado pelas mineradoras até agosto

de 2019, quanto para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento da obrigação

imposta  de  desativação,  descomissionamento  ou  descaracterização  das  instalações,

obras e serviços hoje existentes na Zona de Autossalvamento – ZAS, que deverá ocorrer

também até a mesma data.

Patente a incapacidade da ANM, no estado atual que se encontra, de

desincumbir-se de suas atribuições. A omissão da administração pública, quanto à falta

de estrutura da autarquia,  configura-se em ilicitude que importa  em elevado risco à

sociedade, pois falha no exercício do essencial poder de polícia.

De outro lado, ainda que não se verifique a probabilidade do direito,

observando-se a “regra da gangorra”, há que se analisar o perigo da demora (periculum

in mora) jurisdicional final. Quanto maior risco importar a demora, maior mitigação da

probabilidade do bom direito.

Os  acidentes  com barragens  no  Brasil,  especialmente  as  estruturas

utilizadas na atividade minerária, são recorrentes. No Estado de Minas Gerais, em razão

da intensa exploração mineral, os acidentes são frequentes. Conforme dados da ANM, o

Estado concentra 51,5% das barragens de mineração do país, referente a 219 (duzentas

e dezenove) de um total de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) barragens inseridas na

PNSB (doc. 12).

O  rompimento  dessas  barragens  provoca  danos  de  todos  os  tipos,

principalmente  por  conta  da  qualidade  do  material  despejado.  Além  dos  danos
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ambientais diretos e suas consequências a serem constatados com o decorrer do tempo

nos biomas atingidos, têm-se prejuízos aos arranjos econômicos dos locais atingidos, às

organizações sociais de comunidades e cidades afetadas e, frequentemente, às vítimas

humanas.

O  mais  recente  exemplo  de  uma  longa  lista  é  o  rompimento  das

Barragens B-I, B-IV e B-IV-A (doc. 06) da Mina Córrego do Feijão, de propriedade da

VALE S/A, no Município de Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Esse

desastre  humano e ambiental causou grave comoção social,  em razão do número de

pessoas  que  foram  vitimadas  pelo  carreamento  de  15  (quinze)  milhões  de  metros

cúbicos de rejeitos de minério. Até o momento,  são  224 (duzentas e vinte e quatro)

mortes confirmadas e 69 (sessenta e nove) pessoas desaparecidas.

Não  se  deve  esquecer  também  da  tragédia  ocorrida  em  05  de

novembro de 2015, após o colapso da estrutura da barragem de Fundão, de propriedade

da  Samarco  Mineração  S/A,  localizada  no  Subdistrito  de  Bento  Rodrigues,  no

Município  de  Mariana/MG.  O  rompimento  da  referida  barragem  ocasionou  o

extravasamento  de  aproximadamente  40  (quarenta)  milhões  de  metros  cúbicos  de

rejeitos de minério de ferro e sílica, sendo que outros 16 (dezesseis) milhões de metros

cúbicos  continuaram  escoando  lentamente.  A  onda  de  rejeitos  provocou  a  maior

tragédia socioambiental da história do Brasil. Como consequência, teve-se a destruição

da tricentenária vila de Bento Rodrigues e o seu patrimônio histórico, deslocamento de

sua população com o desarranjo de sua organização socioeconômica, a destruição de

cursos d'águas e o comprometimento de todo o leito e bioma do importante rio Doce,

atingindo  tanto  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  quanto  o  Estado  do  Espírito  Santo,

contaminando  o  litoral  atlântico  Brasileiro  de  Guarapari/ES  até  a  Unidade  de

Conservação de Abrolhos, na Bahia. Além do desastre ambiental, a tragédia provocou a

morte de 19 (dezenove) pessoas.

Nessa direção, mostra-se interessante apontar o pequeno histórico de

desabamento nos últimos dezesseis anos de barragens no Brasil, como se segue:

a) 2001 – São Sebastião de Águas Claras (Macacos), distrito de Nova Lima/
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MG - Mineradora Rio Verde (Vale) – cinco pessoas mortas, além de danos

socio-ambientais intensos provocados pelo deslizamento da lama e resíduos

de mineração;

b)  2003  –  Cataguases/MG  –  Indústria  Cataguases  de  Papel  Ltda.  -

derramamento de 1,4 bilhão de litros de lixívia, sobra industrial da produção

de celulose, que atingiram o córrego Cágado e o rio Pomba. Além de deixar

cerca de 600 mil pessoas sem o fornecimento de água, nos estados de Minas

Gerais e Rio de Janeiro, a fauna e flora sofreram grande devastação;

c) 2007 – Miraí/MG e Muriaé/MG – Mineradora Rio Pomba Cataguases – o

rompimento  da  barragem de  rejeitos  derramou  mais  de  dois  milhões  de

litros de lama de bauxita.  Quatro mil pessoas foram desalojadas e mil e

duzentas casas atingidas;

d) 2009 – Treviso/SC – Mineradora Rio Deserto – rompimento da barragem

de finos de carvão da mina Cruz de Malta atingiu o rio Mãe Luzia, afetando

seu bioma;

e) 2014 – Lauro Müller/SC – Carbonífera Catarinense – rompimento da

barragem Boa Vista da mina 3G. Os rejeitos de beneficiamento de carvão

alcançaram o rio Tubarão, afetando gravemente seu bioma;

f) 2014 – Itabirito/MG – Mineradora Herculano – rompimento da barragem

B1 da mina Retiro do Sapecado. Três operários morreram soterrados.

Além do triste histórico de rompimento de barragens no Estado de

Minas Gerais, tem-se, no momento atual, um forte temor de que outras estruturas de

contenção  venham  a  se  romper,  o  que  deixa  as  comunidades  que  estão  na  Área

Diretamente Afetada – ADA totalmente apavoradas, inclusive como a necessidade de

deixar suas casas.

O  forte  temor  de  que  outras  estruturas  de  barragem venham a  se

romper  é  decorrente  da  tomada  de  decisão  adotada  pelas  empresas  de  consultoria

independente,  que  são  responsáveis  por  atestar  a  estabilidade  do  barramento  e

classificar o seu fator de segurança.

31



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida Brasil, 1877 – bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG - 30.140-007

Conforme amplamente noticiado, no dia 08 de fevereiro de 2019, duas

cidades do Estado de Minas Gerais foram parcialmente evacuadas na madrugada de

sexta-feira  diante  do  risco  de  rompimento  de  barragens.  As  cidades  onde  foram

realizadas as medidas de evacuação são Barão de Cocais e Itatiaiuçu (doc. 13).

Na cidade de Barão de Cocais, a Vale S/A iniciou à evacuação das

comunidades  de  Socorro,  Tabuleiro  e  Piteiras  por  determinação  da  ANM,  após  a

empresa  de  consultoria  Walm  negar-se  a  atestar  a  estabilidade  da  Barragem  Sul

Superior da Mina Gongo Soco. A medida preventiva adotada pela Vale S/A contemplou

uma área de cerca de 500 (quinhentos) moradores (doc. 14).  Cabe registrar que,  de

acordo com o noticiado pelo jornal Estadão, no dia 22 março de 2019, o grau de alerta

para o risco de rompimento da estrutura foi elevado de 2 para 3, que corresponde ao seu

grau máximo (doc. 15).

Já na cidade de Itatiaiuçu, cerca de 150 (cento e cinquenta) moradores

tiveram  que  deixar  suas  residências  em  virtude  do  alerta  realizado  pela  empresa

ArcelorMittal de que a avaliação do fator de segurança da barragem de rejeitos de Serra

Azul havia mudado do nível 1 para o 2. De acordo com o noticiado no jornal Folha de

São Paulo:  “A mineradora afirma que decidiu pela evacuação diante de inspeção e

auditoria minuciosos realizados após a tragédia em Brumadinho. Em caso de colapso,

os rejeitos chegariam a uma distância de 4 a 5 Km.” (doc. 13).

Essa situação de convivência com o risco de rompimento de barragens

e  de  se  ver  de  repente  compelida  a  se  afastar  de  suas  residências  com o susto  do

acionamento  das  sirenes  foi  vivida  por  outras  comunidades  que  estão  localizadas

próximas a essas estruturas, podendo-se citar: a barragem B3/B4 da Mina de Mar Azul,

localizada no distrito de São Sebastião das Águas Claras (Macacos), no município de

Nova  Lima/MG  (doc.  15  e  16);  a  barragem  do  Complexo  de  Vargem  Grande,  no

município de Nova Lima/MG; as barragens Forquilha I, II e III, no município de Ouro

Preto/MG (doc. 16); a barragem de Vargem Grande, no município de Nova Lima; a

barragem Casa de Pedra, no município de Congonhas/MG e mesmo pela população do

próprio município de Brumadinho, que dois dias depois da tragédia foi acordada pelo
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acionamento da sirene da Barragem B-VI da Mina de Córrego do Feijão, que também

enfrentou a suspeita de rompimento.

Esses registros se somam ao rompimento das barragens de Fundão,

em Mariana, e da B-I, B-IV e B-IVA, da Mina Córrego do Feijão a demonstrarem que o

exercício do poder de polícia, pelo DNPM/ANM, era, além de insuficiente e aleatório,

meramente protocolar e formal, tanto que, depois da tragédia em Brumadinho, resolveu

modificar os parâmetros de aferição, por meio da Resolução ANM n. 04/2019. Significa

dizer que mesmo as poucas fiscalizações realizadas até o advento da Resolução estão

submetidas a sérias dúvidas de efetividade.

Portanto, estão suficientemente demonstrados os pressupostos para o

deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, antes da oitiva das

rés.  Pretende-se que  a  tutela  provisória  também tenha cunho estrutural,  iniciando o

necessário processo de reestruturação dos órgãos. Para tanto, requer-se o seguinte:

a) Que seja determinado à Agência Nacional de Mineração – ANM a

realização de inspeção imediata de barragens de mineração inseguras

ou com segurança inconclusiva em todo o Estado de Minas Gerais,

considerando  os  novos  parâmetros  de  declaração  de  estabilidade

definidos na Resolução ANM nº 04/2019, mesmo que tenham sido

inspecionadas até a data de 15/02/2019, iniciando-se no prazo de 30

(trinta) dias da concessão da tutela e concluindo-se no prazo máximo

de 180 (cento e oitenta) dias,  com apresentação de cronograma de

vistorias ao juízo no prazo de 10 (dez) dias;

b) Que seja determinado à Agência Nacional de Mineração – ANM a

realização  de  inspeção  imediata  das  barragens  de  mineração

certificadas  como  seguras,  mas  com  Dano  Potencial  Associado  –

DPA alto, em todo o Estado de Minas Gerais, considerando os novos

parâmetros  de  declaração  de  estabilidade  definidos  na  Resolução

ANM nº 04/2019, mesmo que tenham sido inspecionadas até a data

de  15/02/2019, iniciando-se  no  prazo  de  90  (noventa)  dias  da
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concessão  da  tutela  e  concluindo-se  no  prazo  máximo  de  240

(duzentos  e  quarenta)  dias,  com  apresentação  de  cronograma  de

vistorias ao juízo no prazo de 30 (trinta) dias;

c) Que seja o cronograma de vistorias readequado, cada vez que uma

barragem de mineração, com Dano Potencial Associado – DPA alto,

localizada no Estado de Minas Gerais, antes certificada como segura,

passe  a  ser  classificada  como  insegura  ou  com  segurança

inconclusiva, com apresentação de novo cronograma de vistorias ao

juízo no prazo de 10 (dez)  dias a contar da mudança do nível  de

segurança da barragem;

d) Que seja determinado à Agência Nacional de Mineração – ANM a

realização  de  inspeção  imediata  das  barragens  de  mineração

inseguras  ou  com  segurança  inconclusiva  e  certificadas  como

seguras, mas com Dano Potencial Associado – DPA alto, em todo o

território nacional, considerando os novos parâmetros de declaração

de estabilidade definidos na Resolução ANM nº 04/2019, mesmo que

tenham sido  inspecionadas  até  a  data  de  15/02/2019,  iniciando-se

prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  da  concessão  da  tutela  e

concluindo-se no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias,

com apresentação de cronograma de vistorias ao juízo no prazo de 90

(noventa) dias;

e) Que seja determinado à União que forneça os recursos humanos e

financeiros necessários ao exercício dessa atividade, inclusive, se for

o  caso,  requisitando  ou  deslocando  servidores  de  outros  órgãos,

capacitados tecnicamente para a fiscalização;

f) Subsidiariamente,  caso  não  haja  servidores  da  União  capacitados

tecnicamente  para  a  atividade  de  fiscalização  das  barragens  em

número suficiente para atender os prazos definidos para as inspeções,

que  seja  realizada  a  contratação  emergencial  de  agentes  privados

especializados;

g) Que  ambos  os  réus  sejam  obrigados  a  dar  ampla  publicidade  a
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sumários executivos de cada vistoria, os quais devem explicar, em

linguagem clara e desprovida de terminologia técnica, quais os riscos

para a população e o meio ambiente no entorno dessas barragens,

bem como as providências que deverão ser adotadas quanto a cada

uma delas, com os respectivos prazos. Tais documentos deverão ser

publicizados em site especificamente criado para essa finalidade e

mantido pelos réus, por prazo indeterminado;

h) Que seja determinado a ambos os réus que apresentem, no prazo de

180 (cento e oitenta) dias, um plano de reestruturação da atividade de

fiscalização  de  barragens  no  Brasil,  o  qual  deverá  contemplar

medidas estruturais para o planejamento e gestão do setor, no curto,

médio  e  longo prazo.  Tal  plano deverá contemplar,  no mínimo,  o

seguinte:

a. Diagnóstico  das  barragens  existentes  no  país,  da

periodicidade com a qual a sua fiscalização se faz necessária,

dos  riscos  que  cada  uma  delas  representa  e  da  expertise

necessária para fiscalizá-las;

b. Diagnóstico das necessidades de recursos da ANM, para que

seja capaz de implementar o plano de fiscalização a que se

refere o item anterior;

c. Diagnóstico  das  necessidades  de  pessoal  da  ANM,

considerando tanto  o  pessoal  próprio quanto  de terceiros  e

incluindo  cronograma  para  a  realização  de  concursos

públicos,  nomeação  e  posse  dos  servidores,  bem  como  as

respectivas lotações e funções;

d. Diagnóstico  das  medidas  de  prevenção  à  corrupção  e  à

captura  dos  servidores  públicos  responsáveis  pelas

fiscalizações, bem como medidas de prevenção e combate à

corrupção;

e. Cronograma de curto (360 dias),  médio (720 dias) e longo

(1.080  dias)  prazo  para  a  implementação  do  plano
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apresentado,  após  a  devida  aprovação  pelo  juízo,  inclusive

com a  alocação orçamentária  e  a  realização dos  concursos

públicos para tanto necessários;

f. Dinâmica de avaliação e reavaliação contínua do plano, com a

submissão de relatórios semestrais ao juízo, a partir dos quais,

em  cooperação  com  as  partes,  o  juízo  poderá  determinar

novas medidas e a readequação das providências firmadas no

plano.

VII – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS PROCESSUAIS

Por todo o exposto, e do que se encontra devidamente comprovado

pela documentação anexa, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pede:

a)  em  sede  de  tutela  provisória  de  urgência  de  natureza

antecipada,  inaudita altera pars,  respeitado o art. 2º da Lei nº

8.437/92, que sejam determinadas as providências constantes no

item anterior;

b) em sede de tutela definitiva, que as rés sejam condenadas a

manter, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, a contar do trânsito

em julgado da decisão, as atividades do plano de reestruturação

da atividade de fiscalização de barragens no Brasil, descritas no

item anterior,  submetendo, a cada 6 (seis)  meses, relatório ao

juízo da execução, o qual poderá, em cooperação com as partes

e ouvidos,  se for o caso,  especialistas,  alterar as providências

determinadas,  de  modo  que,  ao  final  do  prazo,  deverá  restar

implementado  um  sistema  adequado  e  independente  de

fiscalização  de  barragens,  capaz  de  garantir  à  sociedade

brasileira a confiabilidade dos empreendimentos, bem como o

acesso  fácil  a  simplificado  às  informações  de  risco  deles
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decorrentes.

Para tanto, REQUER:

a) a citação das rés, garantindo-se ampla publicidade à audiência

de  conciliação  designada  e  a  participação  de  interessados  a

atuarem na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138 do

CPC,  e,  caso  não  tenha  interesse  na  composição,  apresentar

defesa;

b)  a  produção  de  todas  as  provas  admitidas  em  direito,

especialmente a documental, pericial e testemunhal.

Instrui  esta  petição  com  as  peças  e  documentos  nela  indicados  e

outros listados em anexo.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Belo Horizonte, 09 de abril de 2019.

(assinado digitalmente)
JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO

Procurador da República

(assinado digitalmente)
 EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA

Procurador da República

(assinado digitalmente)
FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES

Procuradora da República

(assinado digitalmente)
MALÊ DE ARAGÃO FRAZÃO

Procurador da República
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