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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de Minas Gerais
 13ª Vara Federal Cível da SJMG

PROCESSO: 1003397-62.2022.4.01.3800
CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

 POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) e outros
 POLO PASSIVO:VALE S.A.

 
DECISÃO

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação como pedido de tutela de urgência em caráter antecipatório proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, na tutela dos
direitos do POVO INDÍGENA PATAXÓ HÃ HÃ HÃE E PATAXÓ DA ALDEIA NAÔ XOHÃ, em face da
VALE S.A., por meio da qual objetivam, em sede liminar, a concessão de ordem judicial que
determine à ré que: (i) apresente no prazo de 05 (cinco) dias plano de realocação temporária da
comunidade indígena Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, da Aldeia Naô Xohâ, respeitados os direitos à
consulta livre, prévia e informada e à participação no processo de escolha do local e elaboração do
plano (Convenção 169 OIT; art. 3º, III, da Lei estadual nº 23.795/2021); e (ii) efetue o pagamento
mensal de verba de instalação e manutenção às famílias realocadas, incluindo-se aquelas que se
viram forçadas a se deslocar em momento anterior ao alagamento da Aldeia Naô Xohã, no importe de
um salário mínimo por grupo familiar, até que seja deliberado sobre a realocação definitiva da
comunidade indígena, a ser subsidiada pelos estudos a serem elaborados pelo Instituto de Estudos
do Desenvolvimento Sustentável – IEDS.

Ainda em sede de antecipação de tutela de urgência, pugnaram pelo deferimento da
produção antecipada da prova, com fulcro no art. 381, incisos I e II, do CPC, determinando-se a
realização das análises abaixo detalhadas na região da aldeia Naô.

Por fim, requerem a distribuição do presente feito por dependência ao processo n.º
1063985-69.2021.4.01.3800, em razão da prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Minas Gerais, conforme disposto nos arts. 55 e 63 do CPC, a ser efetivada pelo Instituto
de Estudos do Desenvolvimento Sustentável – IEDS, com base no art. 471 do CPC, nas cláusulas 8ª
do TAP-E e 5ª do segundo aditivo ao TAP-E, e no Ofício VALE_GS_PICT_171_2020.

Inicialmente, esclarecem que a Aldeia Indígena Naô Xohã (“Espírito de Guerreiro”), foi
fundada por indígenas das etnias Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe em novembro de 2017 e localiza-se no
município de São Joaquim de Bicas (MG), à margem esquerda do rio Paraopeba, local escolhido
pelos indígenas para que pudessem realizar suas práticas culturais em ambiente adequado, próximo
à natureza e ao rio, e ter espaço para receber os parentes que sazonalmente migram do sul da Bahia
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para Minas Gerais. Esclarecem que o seminomadismo é característico dos Pataxós e Pataxós Hã-Hã-
Hãe, o que traz consequências diretas à economia comunitária e inviabiliza o estabelecimento de um
censo populacional estável.

Narram que, em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento das barragens B-I, B-IV
e B-IV-A, integrantes da Mina de Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho/MG, de
responsabilidade da Vale S/A, provocando diversos danos ao meio ambiente natural e cultural, além
de inúmeros danos socioeconômicos, já que, em decorrência do rompimento da barragem, além da
morte de 270 pessoas, houve o derrame de cerca de 13 m³ de rejeito de minério, os quais atingiram o
Rio Paraopeba, causando danos socioambientais e socioeconômicos por toda sua calha e afetando,
em diferentes dimensões de danos, diversas pessoas e comunidades que tinham relação direta ou
indireta com o rio, dentre as quais, a Comunidade Indígena Pataxó e Pataxó Hã-hã-hãe.

Relatam que, desde o rompimento das aludidas barragens integrantes da Mina de
Córrego do Feijão, a Comunidade Indígena, que dependia das águas do rio Paraopeba para a
realização de rituais culturais, bem como para pesca, lazer e complementação da alimentação
tradicionalmente adequada, entre outros usos e finalidades, agora poluído, viu-se em uma situação
de extrema vulnerabilidade.

Destacam a necessidade de atenção às peculiaridades das repercussões dos danos
ambientais provocados pelo rompimento das barragens e da sua aumentada gravidade em relação às
comunidades indígenas, haja vista a estreita relação dos povos indígenas e dos povos e
comunidades tradicionais com os recursos naturais de seus territórios, o que os torna particularmente
vulneráveis a desastres ambientais, na medida em que tais povos têm um modo diferenciado de
apropriação, uso e significação do território, o qual está intimamente ligado à expressão de suas
identidades coletivas. Pontuam que, para os povos indígenas e demais comunidades tradicionais, a
natureza não é apenas um recurso natural economicamente explorável, mas se integra ao modo de
vida, à cultura e constitui espaço de realização identitária.

Noticiam que, segundo Relatório Técnico n. 16/2019, produzido pelo MPF no âmbito
do Inquérito Civil n. 1.22.000.000418/2019-12, dias após o rompimento, os indígenas que residiam na
aldeia Naô Xohã viviam da pesca e caça na região, atividades que restaram inviabilizadas em razão
da contaminação do Rio Paraopeba e danos causados ao habitat e a sua ictiofauna, bem como que
teria sido constatado, na ocasião, que a água do rio, também utilizada para consumo humano e para
atividades cotidianas (lavagem de roupa, banho, dentre outras), sociais (lazer), culturais (v.g., festa
das águas) e espirituais (v.g., batismo das crianças), tornou-se imprópria para consumo e utilização
pelos indígenas em razão da contaminação provocada pela lama de rejeitos de minérios que
alcançou a região.

Informam que, ante a necessidade de adoção de medidas emergenciais em favor da
Comunidade Indígena e de reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais decorrentes do
rompimento, em 05/04/2019 foi celebrado o Termo de Ajuste Preliminar Extrajudicial (TAP-E) pelo
Ministério Público Federal, o Povo Indígena Pataxó e Pataxó Há-Há-Hãe da comunidade Naô Xohã e
a empresa Vale S.A., com interveniência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, no qual restaram
definidas medidas emergenciais em prol da comunidade indígena, a serem efetivadas pela Vale.
Posteriormente, após sucessivas reuniões entre representantes da Comunidade Indígena, das
Instituições de Justiça e da empresa Vale, em agosto de 2021, foi firmado o Segundo Aditivo ao TAP-
E, em que se definiu: (i) o pagamento definitivo dos valores relacionados à verba emergencial, tendo
por base a perspectiva de pagamento até o ano de 2024; (ii) permanência do serviço complementar
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de saúde até dezembro de 2023; (iii) criação de grupos de trabalho para elaboração de critérios para
indenização individual; e (iv) viabilização do início das atividades da entidade responsável pelo estudo
socioeconômico.

Afirmam que a cláusula 2.2 do segundo termo aditivo ao TAP-E prevê a quitação
ampla, irrestrita e irrevogável tão somente das parcelas do pagamento emergencial definido no TAP-
E, em sua cláusula 7ª, o que não obsta a imposição de adoção de outras medidas emergenciais em
face da Vale S.A. relacionadas a situações novas e que tenham nexo de causalidade com o
rompimento da barragem de sua propriedade.

Salientam que, em relação à consultoria socioeconômica, o Instituto de Estudos do
Desenvolvimento Sustentável - IEDS, após seleção prévia realizada pela Comunidade Indígena, foi a
entidade escolhida pela Vale, nos termos de ofício encaminhado ao MPF dia 30/10/2021. Contudo,
em que pese tenha se passado mais de um ano desde a escolha e apesar de já enviado o Plano de
Trabalho aprovado em dezembro de 2021, até o momento não há notícia da contratação da entidade
pela empresa.

Asseveram que, à exceção do diagnóstico socioeconômico - eis que uma das
conclusões possíveis do estudo seria a necessidade de realocação da aldeia para outro território,
embora tais obrigações previstas no TAP-E não seja objeto desta demanda, em virtude de fato novo –
danos provocados pelas fortes chuvas iniciadas em 08 de janeiro do corrente ano e que atingiram a
região de Minas Gerais, incluindo o município de São Joaquim de Bicas-MG, conexo ao desastre do
rompimento, impõe-se o cumprimento das medidas ora requeridas pela Vale em relação à
Comunidade Indígena em questão.

Alegam os autores, no tocante à Aldeia Naô Xohã, seria por meio do diagnóstico a ser
realizado pelo IEDS - o qual inclui, segundo seu plano de trabalho, a análise da qualidade da água,
solo e ar, dentre outros aspectos relacionados aos danos socioambientais causados a partir do
rompimento da barragem - que se verificaria a possibilidade de permanência das famílias em
definitivo na Aldeia ou a necessidade de realocação em outro espaço. Ocorre que, diante das fortes
chuvas iniciadas em 08/01/2022 e que atingiram a região de Minas Gerais, incluindo o município de
São Joaquim de Bicas-MG, onde está instalada a Comunidade Indígena, o volume de água do rio
Paraopeba subiu drasticamente, assolando todo o território indígena.

Aduzem que, diante de tal quadro, os indígenas da Aldeia Naô Xohã foram obrigados
a se refugiarem em abrigos disponibilizados pelo Poder Público local, no município de São Joaquim
de Bicas-MG, já que, além de grande parte da aldeia ter sido alagada, com a submersão de casas,
posto de saúde e banheiros, as águas do rio Paraopeba que inundaram o seu território carrearam
consigo todos os metais pesados e outros poluentes nele existentes desde a época do rompimento
da barragem.

Sustentam que tal situação de agravamento da contaminação das águas do rio
Paraopeba e do solo por metais pesados em concentrações perigosas à saúde humana e animal, já
existente em razão do rompimento da barragem em 2019 e agravada em decorrência do aumento do
volume de água do rio pelas chuvas do início de janeiro de 2022, foram demonstradas através de
estudos independentes que apontam para a impropriedade e perigo no uso e contato com a água.

Defendem que, por força do princípio da precaução e à míngua de estudos confiáveis
em sentido contrário, a presença de metais pesados e outros poluentes na água que alcançou a
Aldeia Naô Xohã inviabiliza o retorno da comunidade indígena às suas casas em médio ou, mesmo,
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longo prazo, ainda que ocorra a baixa do rio, dado ao contato da água com o solo da região.

Informam que, inicialmente, os indígenas removidos da Aldeia Naô Xohã foram
provisoriamente abrigados em uma escola municipal, porém, em razão da proximidade do início do
ano letivo e a necessidade de obras no local antes da retomada das aulas, a comunidade está na
iminência de ficar desabrigada, haja vista que, embora tenham sido realizadas reuniões com a
empresa mineradora para que fossem adotadas as medidas emergenciais requeridas, a Vale S.A.
teria se recusado a ofertar alternativa para abrigo temporário dos indígenas deslocados
compulsoriamente, insistindo que podem retornar para o território atingido pela enchente.

Por fim, alegam que, diante da impossibilidade de resolução da pretensão na via
extrajudicial, assim como em razão da urgência da situação acima relatada, tornou-se necessário o
ajuizamento da presente demanda, a fim de resguardar as famílias indígenas novamente atingidas
pelos efeitos do rompimento da barragem ocorrido em Brumadinho-MG no ano de 2019, as quais, se
antes estavam impedidas de usar o rio para atividades de pesca, higiene básica, lazer, cultura e
espiritualidade, que estariam atualmente desalojadas e completamente desamparadas pela empresa
causadora do desastre.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos à 5ª Vara Federal desta Seção Judiciária, aquele Juízo
determinou a remessa da ação à 13ª Vara Federal, em face do pedido formulado pelo MPF e pela
DPU de distribuição por dependência ao processo n.º 1063985-69.2021.4.01.3800 (Id. 901646083).

Recebidos os autos por este Juízo, foi determinada a intimação da Vale S.A. e da
FUNAI para que se manifestassem sobre o pedido de tutela de urgência, no prazo de dez dias,
cabendo ainda à entidade federal, na mesma oportunidade, informar se teria interesse em ingressar
no feito e em qual posição (Id. 903112572).

Sobreveio petição do MPF e da DPU requerendo a apreciação da tutela de urgência
inaudita altera pars ou, subsidiariamente a redução do prazo para manifestação da ré e da FUNAI
para cinco dias e/ou a designação de audiência de justificação. Na ocasião, informaram que, diante
da situação atual de desabrigo, a Comunidade Indígena teria se estabelecido provisoriamente durante
aquela semana, em barracas de lona e sem estrutura adequada de moradia e sobrevivência, à beira
de rodovia e ferrovia próximas ao local em que se encontra a aldeia Naô Xohã, tendo sido, entretanto,
obrigados a deixarem o acampamento, em virtude de uma decisão judicial expedida em caráter
liminar proferida pela Justiça Estadual, a qual determinou a retirada dos indígenas do local, de modo
que, por não terem mais onde permanecerem abrigados, mesmo consternados e cientes do risco de
desenvolverem problemas de saúde em decorrência dos rejeitos carreados até o local, precisaram
retornar ao território da aldeia Naô Xohã. (Id. 904906609).

Foi proferido despacho determinando-se a intimação da Vale e da FUNAI para se
manifestarem no prazo de cinco dias sobre o pedido liminar (Id. 907171060).

Intimadas, a Vale S.A e a FUNAI se manifestaram sobre o pedido de tutela de
urgência. Em sua manifestação, a Vale argumentou que a comunidade indígena não teria legitimidade
para reivindicar qualquer direito decorrente do território em instalada, uma vez que se trata de
ocupação irregular, já que não há território indígena reconhecido, nos termos do que dispõe a Decreto
nº 1775/1996, conforme indicado no Relatório de Qualificação de Área Pataxó Naõ Xohã, emitido pela
Fundação Nacional do Índio em 05/06/2018. Sustentou que a comunidade indígena não se encontra
em posição de vulnerabilidade em decorrência dos impactos do rompimento, uma vez que a empresa
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mineradora teria desenvolvido e continuaria desenvolvendo, uma série de ações para a tutela dos
seus direitos – em especial aquelas previstas no TAP-E Pataxó, bem como a ré teria ainda, além das
medidas já desenvolvidas em favor da comunidade indígena, se prontificou a prestar apoio
humanitário devido aos impactos da chuva, tais como a realização de limpeza no local da ocupação,
a reposição de materiais utilizados nas habitações (como lonas e compensados) e itens de higiene
pessoal e materiais de limpeza, ainda que inexista responsabilidade da Companhia sobre o cenário
atual, cabendo ao Poder Público a gestão de calamidades públicas, nos termos da Lei no 12.608/12.
Defendeu a inexistência de nexo de causalidade entre os impactos provocados pelas fortes chuvas
ocorridas no início de janeiro do corrente e o rompimento da barragem de B-I da Mina do Córrego do
Feijão em janeiro de 2019. Aduziu que não há de se falar em impossibilidade de retorno à aldeia por
suposto risco de contaminação, uma vez que não haveria evidência científica quanto à existência de
contaminação ou potencialização provocada pelo rompimento a legitimar o deferimento do pleito de
realocação em face da ré ou fundamentar a alegação de impedimento de retorno à aldeia. Por fim,
arguiu que como recentemente informado por representantes da comunidade indígena, os seus
integrantes já retornaram ao local que foi impactado pelas chuvas, mesmo tendo sido oferecido pelo
Poder Público local alternativa de acolhimento, o que reforçaria a fragilidade dos argumentos
apresentados na ação para justificar a necessidade de realocação emergencial (Id. 920846653).

Já a FUNAI alegou que a presente ação foi proposta sem interlocução prévia (ou
posterior ao seu ajuizamento) com a entidade, “aqui considerando o itinerário administrativo devido na
esfera federal quando há matéria judicializada”, pois, conforme teria enfatizado nos autos n. 1063985-
69.2021.4.01.3800, “não basta a presença de um servidor de Autarquia ou Fundação em reunião para
que se tenha a posição da entidade”, razão pela qual pugnou pela a concessão de prazo de 15
(quinze) dias a fim de ser possível manifestação jurídica e técnica afeta ao caso. Ao final, asseverou
que a manutenção da responsabilidade do empreendedor causador do dano em situações de
dilatação dos efeitos deletérios do evento danoso produção de novos danos sobre o meio ambiente
ou sobre a comunidade atingida, compreendia como dilação do dano ambiental, inclusive com danos
derivados, sendo certo que cabe ao empreendedor comprovar a quebra do nexo de causalidade,
conforme Súmula 618 do STJ (A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação
ambiental) (Id. 923527666).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II. 1 – Do pedido de distribuição por dependência ao processo n.º 1063985-
69.2021.4.01.3800

A parte autora informa sobre a possível ocorrência de conexão entre a presente ação
e o processo de nº 1063985-69.2021.4.01.3800, que versa sobre pedido de homologação de acordo
extrajudicial formulado pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e pela Vale
S.A, do 2º Termo Aditivo ao Termo de Ajuste Preliminar Extrajudicial, firmado pelos requerentes e pelo
Povo Indígena Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe da Aldeia Naô Xohã e Aldeia Katurãma e famílias dos
troncos do Sr. Gervásio/D. Antônia e D. Eline, com interveniência da FUNAI, com vistas a concluir ou
concretizar, em favor da Comunidade Indígena, medidas emergenciais e de reparação dos danos
socioeconômicos e socioambientais decorrentes do rompimento da barragem I do Complexo da Mina
do Córrego do Feijão em Brumadinho.
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Segundo consta no Código de Processo Civil, a conexão se dá entre duas ou mais
ações sempre que lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, do CPC).

Neste ponto, ressalto que “O objetivo da norma inserta no art. 103, bem como no
disposto no art. 106, ambos do CPC, é evitar decisões contraditórias; por isso, a indagação sobre o
objeto ou a causa de pedir, que o artigo por primeiro quer que seja comum, deve ser entendida em
termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça passíveis de
decisão unificada’ (voto do Min. Waldemar Zveiter, transcrito em RSTJ 98/191, à p. 207)” (CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, Theotônio Negrão, 39ª edição, art. 103, nota 1ª, p. 241).

Nos dizeres de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery “Para existir conexão, basta
que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. A
igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a
configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações
idênticas (CPC 301 §2º). Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o
mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).” (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade, 8ª edição rev. e atual. São Paulo: RT, 2004.)

Seguindo tal entendimento, entendo configurada a conexão entre a presente ação e o
processo de homologação de acordo extrajudicial nº 1063985-69.2021.4.01.3800, tendo em vista que
a identidade de partes, sendo ainda comuns o pedido e a causa de pedir.

Ademais, a reunião dos processos representa economia processual, mediante
compartilhamento de provas, além de prevenir decisões conflitantes, evitando assim
constrangimentos ao exercício da jurisdição, sobretudo considerando a complexidade da matéria
versada nesta demanda, bem como a sua relevância social.

Isso posto, e uma vez que, nos termos do art. 55 do CPC, quando houver conexão
entre ações, impõe-se a reunião dos processos ao juízo prevento para que sejam decididos
simultaneamente, reconheço a prevenção deste Juízo para processar e julgar a presente demanda.

II. 2 – Da tutela de urgência em caráter antecedente

Cinge-se a controvérsia da presente demanda em perquirir a existência de nexo de
causalidade entre os impactos provocados pelas fortes chuvas ocorridas no início de janeiro do
corrente e o rompimento da barragem de B-I da Mina do Córrego do Feijão em janeiro de 2019, de
modo a configurar a responsabilidade da empresa mineradora ré em promover as ações requeridas
pelo MPF e a DPU a título de tutela de urgência em caráter antecedente em favor da comunidade
indígena Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, consistentes na apresentação de plano de realocação
temporária, respeitados os direitos à consulta livre, prévia e informada e à participação no processo
de escolha do local e elaboração do plano e efetuação de pagamento mensal de verba de instalação
e manutenção às famílias realocadas, incluindo-se aquelas que se viram forçadas a se deslocar em
momento anterior ao alagamento da Aldeia Naô Xohã, no importe de um salário mínimo por grupo
familiar, até que seja deliberado sobre a realocação definitiva da comunidade indígena. 

Discute-se ainda se, em concreto, há a necessidade efetiva da realocação da
comunidade indígena, em caráter emergencial, em face da impossibilidade de retorno à aldeia por
risco de contaminação, e, por conseguinte, a presença de evidências científicas mínimas quanto à
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existência de contaminação ou potencialização provocada pelo rompimento a legitimar o deferimento
do pleito de realocação em face da ré, bem ainda a fundamentar a alegação de impedimento de
retorno à aldeia.

Pois bem. Consoante preconiza o art. 225, caput, da CRFB, “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (destaquei). Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;       

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;        

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-
á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
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§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal,
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar
dos animais envolvidos.” (grifei).

O dispositivo constitucional acima citado, assim como todo o capítulo dedicado ao
Meio Ambiente na Carta Magna, consagra a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
como direito humano fundamental, absolutamente associado à proteção da dignidade e da vida
humana, entendido como tal o direito a viver (existir) em um ambiente sadio e seguro. Trata-se
da noção hodierna da dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana, inicialmente trazida
ao ordenamento jurídico internacional pela Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano
(1972), primeiro diploma a atribuir a natureza do direito humano e fundamental ao direito à proteção e
promoção do meio ambiente, bem como relacioná-lo diretamente com a proteção da dignidade e vida
humana, como lecionam Ingo Wolfgang Sarlet, Paulo Affonso Leme Machado e Tiago
Fensterseifer[1].

Portanto, tem-se que o “princípio da dignidade da pessoa humana amplia o seu
conteúdo e espectro de proteção para assegurar um padrão de qualidade, equilíbrio e segurança
ambiental que vai além da mera garantia da existência ou sobrevivência biológica, considerando-
se, inclusive, que, nas questões ecológicas, muitas vezes está em causa a própria existência (e,
portanto, sobrevivência) natural da espécie humana”[2].

Nesta toada, denota-se que a ampliação do conteúdo e espectro de proteção da
dignidade humana, à luz da sua dimensão ecológica, tem como corolário a identificação de novos
elementos normativos necessários à definição do próprio conteúdo e alcance do chamado direito e
garantia a um mínimo existencial, o qual, igualmente, passa a ter uma releitura a partir de uma
dimensão socioambiental, considerando-se a necessária integração com a agenda da proteção e
promoção de uma existência digna em termos socioculturais e, portanto, não restrita ao
reconhecimento apenas de um mínimo vital ou fisiológico, mas em consonância com padrões
mínimos, em termos ambientais, para a realização de uma vida digna e saudável[3].

Ademais, da análise acurada do quadro normativo constitucional referente à proteção
do direito ao meio ambiente, notadamente das normas fundamentais preconizadas no art. 225, da
CRFB, depreendem-se os princípios da prevenção, precaução, responsabilidade objetiva, dever de
reparação integral do dano ambiental e do chamado “poluidor pagador”, princípios estes caros à
sistemática constitucional hodierna que, como acima exposto, consagram o Estado Socioambiental e
Democrático de Direito e adere ao constitucionalismo ecológico (ou socioambiental), conceitos estes
que, por sua vez, são calcados em noções de desenvolvimento sustentável, no qual a proteção ao
meio ambiente é articulada com a promoção e garantia de direitos sociais e dos demais direitos
fundamentais, de forma conjugada, sem que se estabeleça uma prévia hierarquização dos valores.

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: “A incolumidade do meio
ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de
motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade
econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros
princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz
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conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de
meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos
jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio
ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que
provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da
população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em
seu aspecto físico ou natural. (...)” “(...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de
impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio
entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse
postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma
condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um
dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz
bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e
futuras gerações” (ADI 3540 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
01/09/2005, DJ   03-02-2006 PP-00014   EMENT VOL-02219-03 PP-00528).

No que tange especificamente às populações indígenas, cumpre consignar que, à luz
da proteção conferida pelo art. 231, da Constituição aos territórios tradicionalmente ocupados pelos
povos originários, utilizados para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições, extrai-se do regime jurídico de tais terras indígenas o
reconhecimento pelo texto constitucional de forte conexão entre a proteção dos direitos indígenas e a
tutela do meio ambiente. Trata-se da consagração, em sede constitucional, da imprescindibilidade de
estabelecimento de um regime jurídico especial, diferenciado, para a utilização dos recursos naturais
existentes em terras indígenas ante ao reconhecimento no sentido de que esses povos são
justamente os representantes da cultura que mantém, na sua essência, relação harmoniosa com a
natureza, de modo que a proteção dos povos indígenas, com a garantida da preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições representa também a proteção ecológica[4].

É dizer: o constituinte acertadamente reconheceu as peculiaridades da estreita relação
dos povos indígenas com os recursos naturais de seus territórios, já que tais povos têm um modo
diferenciado de apropriação, uso e significação do território, o qual está intimamente ligado à
expressão de suas identidades coletivas. Constatou-se que, para os povos indígenas, a natureza não
é apenas um recurso natural economicamente explorável, mas se integra ao modo de vida, à cultura
e constitui espaço de realização identitária.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência antecipada será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), simultaneamente.

No caso em apreço, neste juízo de cognição sumária, típico desta fase processual,
vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pretendida.

Isso porque, ao que se apura da vasta documentação acostada aos autos,
notadamente dos relatórios emitidos pela Fundação SOS Mata Atlântica e, janeiro de 2020 (Id.
900404564)  Instituto Mineiro de Gestão das águas (IGAM) (Id. 900413570), após o rompimento das
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barragens B-I, B-IV e B-IV-A, integrantes da Mina de Córrego do Feijão, localizada em
Brumadinho/MG, de propriedade da Vale S/A, em 25/01/2019, houve o derrame de cerca de 13 m³
de rejeito de minério, os quais atingiram o Rio Paraopeba, o que, por sua vez, contaminou às
aguas do rio em questão com metais pesados, tornando-a imprópria para o consumo e utilização
humana. No ponto, destaco o Boletim informativo do cidadão, da lavra do Instituto Mineiro de
Gestão das águas (IGAM) datado de 31/12/2021, relativo a monitoramento realizado no período
de 06/12/2021 a 09/12/2021, isto é, cerca de um mês antes das fortes chuvas que assolaram a
região (como também outras extensas áreas do Estado de Minas Gerais), juntado aos autos
pelos autores (Id. 900413570), em consonância com as informações contidas nos relatórios emitidos
pela SOS Mata Atlântica, evidencia que, em decorrência da presença de metais pesados nas águas
do Rio Paraopeba, que ainda se faz presente em níveis superiores ao limite legal, a água não está
em condições de uso em razão da grande concentração de metais pesados e nocivos à saúde
humana.

Com efeito, verifico que, em 17/01/2022, conforme informado pelo IGAM em resposta
ao Ofício expedido pela Defensoria Pública da União (Id. 900417051 - Páginas 3/4), já nas coletas de
amostras realizadas em 06/12/2021 a 09/12/2021, constatou-se que “os resultados foram
superiores ao limite legal estabelecido para Classe 2 pela Deliberação Normativa Conjunta
Copma/CERH-MG n.º 01/2008 para os parâmetros de alumínio dissolvido, chumbo total,
turbidez, manganês total e ferro dissolvido”. Na oportunidade, consignou-se ainda que “(...) de
acordo com as estações ANA/INMET houve índices maiores de chuvas no período em análise,
o qual provocou o revolvimento do rejeito presente na calha do rio e a aporte de sedimentos
proveniente da bacia de drenagem que possivelmente elevaram as concentrações dos
parâmetros monitorados.” Por fim, advertiu-se ainda que “(...) o IGAM ainda mantêm a
recomendação de não utilização da água bruta do rio Paraopeba para qualquer fim, como
medida preventiva, no trecho que abrange os municípios de Brumadinho até o limite da UHE
de Retiro Baixo em Pompéu (aproximadamente 250 km de distância do rompimento) (...)” (sem
grifos e destaques no original).

Logo, trata-se de circunstância incontroversa, admitida quando da assinatura do TAP-
E junto ao MPF, Funai e lideranças indígenas, ocasião em que houve o reconhecimento, por parte da
Vale S.A., que o rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IV A da mina Córrego do Feijão, de sua
propriedade, lançou rejeitos no rio Paraopeba, afetando o Povo Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe da
Aldeia Naô Xohã, que se encontrava há quase dois anos na região atingida, às margens do rio. Tanto
assim que o próprio TAP-E prevê a realização de estudos socioeconômicos e socioambientais, por
meio de assessorias técnicas independentes a serem definidas pelas partes, para análise da
extensão dos danos provocados pelo acidente em questão para fins de cumprimento do dever do
empreendedor pela reparação integral do dano ambiental em sua completude, na qual se ante a
possível necessidade de realocação das Comunidades Indígenas em tela em decorrência dos graves
danos causados pela contaminação dos recursos naturais essenciais aos povos para sua
manutenção, decorrente do rompimento das barragens.

Diante desse quadro, sobretudo das informações prestadas pelo IGAM, é possível
inferir-se que a presença de metais pesados nas águas do Rio Paraopeba ainda se faz presente em
níveis superiores ao limite legal, notadamente no período mais recente, em que as chuvas que
atingiram a região provocaram o revolvimento do rejeito presente na calha do rio – e,
consequentemente, presente na água que atingiu a aldeia.
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Como bem pontuado pelo MPF e pela DPU na inicial, conquanto não haja elementos
imediatos para associar a cheia do rio ao despejo dos rejeitos da Mina Córrego do Feijão, é possível
concluir que o contato da água contaminada por metais pesados e outros poluentes no solo da aldeia
a torna imprópria para que as famílias indígenas possam retornar a suas casas, o que denota a
necessidade da sua realocação para área diversa, já que, caso não tivesse ocorrido o rompimento da
barragem no ano de 2019 – e, consequentemente, a contaminação das águas do rio Paraopeba -,
após a baixa do rio as famílias poderiam retornar aos seus lares.

Impende ainda destacar que, consoante pontuado pela FUNAI em sua manifestação
de Id. 923527666, “Situações de dilatação do dano implicam responsabilidade do causador em
virtude de que há vínculo de causalidade na produção de novos efeitos deletérios sobre o meio
ambiente ou sobre a comunidade atingida. Há aqui a compreensão da dilação do dano ambiental,
inclusive com danos derivados. A causa original irrompe novos efeitos derivados de variáveis que
acarretam configuração de dano. A situação está afeta aos danos futuros (sob a vertente de efeitos
consecutivos de situação de dano original passada)”. Como bem destacado na aludida manifestação,
“Ao suporte dos dados e elementos presentes, assim como sob o paradigma da
responsabilidade ambiental objetiva pela teoria do risco integral, tem-se que a tutela indígena
implica o reconhecimento de danos ambientais de caráter derivado ou consecutivo,
decorrentes de causas supervenientes e que não afastam de forma alguma responsabilidade
do empreendedor ao qual se impute o desastre, donde a causalidade está imersa na teoria do
risco integral e na sujeição da inversão do ônus da prova” (destaquei).

É cediço que desastres ambientais provocados por empreendimentos
substancialmente causadores de impactos ambientais significativos como a atividade mineradora,
sobretudo considerando a magnitude do evento em questão – rompimento de barragens - tendem a
causar danos ao meio ambiente cujos efeitos deletérios e prejudiciais se protraem no tempo, sendo
certo que, nesses casos, a restauração da situação anterior, quando possível, pode levar muitos
anos.

Nesse sentido, manifestou-se reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça quando
do exame das ações ajuizadas em face da PETROBRAS relativas ao vazamento de nafta, em
decorrência de colisão de navio no Porto de Paranaguá, ocorrida em 18/10/2001 (REsp
1.114.398/PR, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 16/2/2012). Como destacado
pelo Ministro RAUL ARAÚJO, em decisão monocrática proferida no AREsp nº 389.959/PR (publicada
em 14/11/2013), “em decorrência dos princípios informativos da responsabilidade civil por dano
ambiental - princípio da prevenção e princípio da precaução - o dano ambiental, ocorrido em
qualquer modalidade, é o objeto a ser valorado para que se possa aferir não só a extensão da
reparação do equilíbrio ecológico afetado pelo impacto ambiental mas também da necessidade
de compensação relativa às perdas ocasionadas à sociedade afetada, sejam essas perdas de
ordem definitiva sejam essas perdas de ordem transitória - aqui, enquanto não restabelecido o
equilíbrio do meio ambiente prejudicado com o dano (...). “Confirmada a ocorrência do dano
ambiental intercorrente, nasce o direito subjetivo da coletividade afetada de pleitear compensação
pela perda da qualidade de vida - aí implicada as próprias condições econômicas para a
subsistência da população ribeirinha essenciais para a mantença da dignidade da pessoa humana -
enquanto não reparado ou restaurado o equilíbrio ecológico.” (grifei).

Ainda em consonância com a jurisprudência da Corte Superior em matéria de
responsabilidade civil por danos ambientais, tem o STJ se valido do princípio in dubio pro natura
como fundamento na solução de conflitos e na interpretação das leis que regem a matéria no Brasil,
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seja com enfoque na precaução, seja com a utilização do preceito como ferramenta de facilitação do
acesso à Justiça, ou, ainda, como técnica de proteção do vulnerável na produção de provas.

No ponto, destaco os apontamentos do Ministro Herman Benjamin, segundo o qual, na
realização da interpretação e aplicação da norma ambiental, deverá o julgador, havendo pluralidade
de sentidos possíveis, escolher o que melhor garanta os processos ecológicos essenciais e a
biodiversidade, já que, tal “direcionamento é essencial, uma vez que o dano ambiental é
multifacetário – ética, temporal, ecológica e patrimonial –, sensível à diversidade das vítimas,
que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos
ecológicos” (destaquei)[5].

De acordo com o Ministro Herman Benjamin, o preceito do in dubio pro natura (de
aplicação recente pelo STJ) é reconhecido implícita e explicitamente pelo direito brasileiro e
“estabelece, diante do dever genérico e abstrato de conservação do meio ambiente, um regime ético-
jurídico em que o exercício de atividade potencialmente poluidora, sobretudo quando perigosa,
conduz à inversão das regras de gestão da licitude e causalidade da conduta, com a imposição ao
empreendedor do encargo de demonstrar a sua inofensividade” (REsp 883.656/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Leciona ainda o Ministro Herman Benjamin que o in dubio pro natura tem origem no
princípio in dubio pro damnato (na dúvida, em favor do prejudicado ou da vítima), adotado na tutela
da integridade física das pessoas, de modo que “como direito fundamental das presentes e futuras
gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado reclama tutela judicial abrangente, eficaz e
eficiente, não se contentando com iniciativas materiais e processuais retóricas, cosméticas, teatrais
ou de fantasia”. Como consequência, afirma o Ministro Relator que “No contexto do direito ambiental,
o adágio in dubio pro reo é transmudado, no rastro do princípio da precaução, em in dubio pro natura,
carregando consigo uma forte presunção em favor da proteção da saúde humana e da biota” (REsp
883.656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe
28/02/2012).

Neste contexto, a partir da conjugação dos princípios da precaução, segundo o qual
que, no caso de incerteza científica, impõe-se a atuação de modo mais prudente, mais segura, da
reparação integral do dano ambiental, do in dubio pro natura e do in dubio pro damnato (na dúvida,
em favor do prejudicado ou da vítima), no caso de dúvidas ou incertezas em relação aos danos e
impactos causados e a sua extensão, privilegia-se a adoção de medidas que aptas a resguardarem a
integridade física das pessoas atingidas pelos danos ambientais, compreendidos ainda em seus
efeitos deletérios, ainda que indiretos do evento poluidor.

Outrossim, no que se refere à verba emergencial à qual se deu quitação decorreu da
impossibilidade de uso do rio pela comunidade indígena quando da homologação do segundo aditivo
do TAP-E no âmbito do processo n.º 1063985-69.2021.4.01.3800 em trâmite neste Juízo, entendo
que tal quitação não impede a concessão das medidas emergenciais que são pleiteadas na presente
ação, já que tal pleito decorre da impossibilidade de uso da terra e retorno à moradia na aldeia em
razão de sua contaminação com a inundação das águas do rio Paraopeba, ocorrida mais
recentemente, mas que, ainda assim, possuem nexo de causalidade direto com o ato ilegal
perpetrado pela Vale S.A., por se tratarem de prolongamento dos efeitos danosos decorrentes do
rompimento das barragens ocorrido em 2019, como acima exposto.
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Quanto à alegação da Vale de que a comunidade indígena não teria legitimidade para
reivindicar qualquer direito decorrente do território em instalada, uma vez que se trata de ocupação
irregular, já que não há território indígena reconhecido, nos termos do que dispõe a Decreto nº
1775/1996, conforme indicado no Relatório de Qualificação de Área Pataxó Naõ Xohã, emitido pela
Fundação Nacional do Índio em 05/06/2018, é certo que tal circunstância, por si só, não afasta o
dever de reparação integral dos danos ambientais provocados à comunidade indígena, auto
identificada e reconhecida como tal, tampouco elide as obrigações do empreendedor causador dos
danos e impactos sócio ambientais (poluidor-pagador) em relação aos indígenas ali localizadas ou
afasta a garantia dos direitos dos membros à assistência aos indígenas atingidos por calamidades
públicas, conforme reiteradamente reconhecido o Supremo Tribunal Federal (ADPF n.º 709/DF, em
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no último dia 01/02/2022). Na
verdade, à luz dos princípios norteadores da esfera de responsabilização cível em matéria ambiental
(responsabilidade objetiva - risco integral, reparação integral e poluidor/usuário pagador), como
exaustivamente exposto alhures, o fato do local atingido ser ou não terra indígena homologada e/ou
demarcada é totalmente irrelevante ao reconhecimento da necessidade de imposição da adoção de
medidas protetivas/reparatórias/mitigatórias aos atingidos pelos danos ainda decorrentes do desastre
ambiental em questão pela mineradora.

Ademais, embora sejam louváveis as medidas mitigadoras e reparadoras já
desenvolvidas pela Vale S.A. junto em favor das comunidades indígenas Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe
para a tutela dos seus direitos, dentre as quais aquelas previstas no TAP-E Pataxó, além das ações
relatadas em sua manifestação, consistentes na prestação de apoio humanitário devido aos impactos
da chuva, tais como a realização de limpeza no local da ocupação, a reposição de materiais utilizados
nas habitações (como lonas e compensados) e itens de higiene pessoal e materiais de limpeza, é
certo que, uma vez reconhecida a plausibilidade do direito no que que tange à responsabilidade da
mineradora diante do cenário atualmente experimentado, exsurge-se a imposição da efetivação das
medidas emergencias ora requeridas para preservação da vida, saúde e integridade física dos
atingidos pelos efeitos ainda presentes do dano ambiental causado, de modo que não há que se falar
em ônus exclusivo do Poder Público, decorrente da gestão de calamidades públicas, nos termos da
Lei no 12.608/12.

Do mesmo modo, reputo evidenciado o perigo de demora a ensejar a concessão da
tutela de urgência em caráter antecedente, tendo em vista a manifesta situação de vulnerabilidade
social a que estão sujeitos os indígenas da Aldeia Naõ Xohã, já que, apesar de terem sido
incialmente abrigados na escola que Municipal Maria José Andrade Henriques, no município de São
Joaquim de Bicas-MG, conforme noticiado nos autos, encontram-se atualmente desalojados em
razão do início do ano letivo e da necessidade utilização das instalações da escola onde foram
abrigados para a prestação do serviço público de ensino. É forçoso reconhecer que, tal como bem
pontuado pelo MPF e pela DPU na inicial, a alocação precária em abrigos urbanos, somada à
impossibilidade de retorno à aldeia, inviabiliza a reprodução dos modos tradicionais de viver da
comunidade, representando verdadeira violação à própria existência dos membros do povo Pataxó e
Pataxó Hã-Hã-Hãe enquanto indígenas, sendo inegáveis os transtornos psíquicos, culturais e
espirituais que tal situação causa.

É evidente que o alojamento temporário é uma medida emergencial, que não afasta a
situação de extrema vulnerabilidade social vivenciada pela Comunidade Indígena, causada pelo
rompimento da barragem e potencializada pelos últimos eventos (fortes chuvas ocorridas no início do
ano corrente), sendo certo que o fato de os membros da comunidade indígena Pataxó terem
retornado à aldeia não descaracteriza a urgência da efetivação da medida ora pleiteada, isto é, de
sua imediata realocação, ainda que temporária e provisoriamente, para área que ofereça e garanta
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segurança às suas vidas, saúde e integridades físicas, sobretudo quando tal retorno ao local anterior
se deu exclusivamente em razão da evidente situação de desamparo em que a comunidade se
encontrou após terem sido forçados a se retirarem do abrigo oferecido pelo Poder Público municipal,
como sobejamente demonstrado nos autos.

Por fim, quanto ao pedido de produção antecipada de provas, ante o teor da
manifestação da Vale S.A. e dos documentos apresentados pela ré na ocasião, que denotam a sua
insurgência em relação ao plano de trabalho apresentado pela entidade inicialmente escolhida pelas
partes em sede extrajudicial para a realização do estudos de impactos socioeconômicos e
socioambientais decorrentes do rompimento das barragens de rejeitos da empresa mineradora em
2019 - Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável (IEDS), hei por bem postergar a análise
do pedido para após o aditamento da inicial e a realização da audiência de conciliação, a ser
oportunamente designada.

III - DISPOSITIVO

Com essas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência,
para determinar à VALE S.A. que:

(i) apresente no prazo de 05 (cinco) dias plano de realocação temporária da
comunidade indígena Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, da Aldeia Naô Xohâ,
respeitados os direitos à consulta livre, prévia e informada e à participação no
processo de escolha do local e elaboração do plano (Convenção 169 OIT; art. 3º,
III, da Lei estadual nº 23.795/2021); e

(ii) efetue o pagamento mensal de verba de instalação e manutenção às
famílias realocadas, incluindo-se aquelas que se viram forçadas a se
deslocar em momento anterior ao alagamento da Aldeia Naô Xohã, no
importe de um salário-mínimo por grupo familiar, até que seja deliberado sobre
a realocação definitiva da comunidade indígena.

Intime-se as partes, inclusive a FUNAI, para ciência desta decisão, devendo a ré
ser também intimada para proceder ao imediato cumprimento das medidas de urgência ora
deferidas.

Na mesma oportunidade, deverá ainda a parte autora ser intimada para aditar a
petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a
confirmação do pedido de tutela final no prazo de 30 (trinta dias), na forma do art. 303, §1º, I, parte
final, do CPC, ante a complexidade da matéria objeto da presente demanda.

Apresentado o aditamento da inicial, considerando que a matéria versada nos autos,
em tese, comporta autocomposição, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de
conciliação, na forma do art. 334, do CPC.

Pela urgência que o caso requer, advirto que a intimação da ré para o
cumprimento das medidas de urgência ora deferidas deverá ser feita através de Oficial de
Justiça, inclusive em regime de plantão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se imediatamente.

Belo Horizonte – MG, data da assinatura.
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(documento assinado digitalmente)

THATIANA CRISTINA NUNES CAMPELO

Juíza Federal Substituta da 13ª Vara Federal/SJMG
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