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PRORROGAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE ACORDO COMPLEMENTAR –TAC 1 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República 

signatário, (MPF), e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por 

intermédio do Promotor de Justiça signatário, na condição de COMPROMITENTES; 

 

a ARCELORMITTAL BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima 

fechada, inscrita no CNPJ nº 174697010Q0001-77 com sede localizada na Avenida 

Carandaí, nº 1.115, 16º Andar, bairro Funcionários (“ARCELORMITTAL”), neste ato 

representada, conforme ata de assembleia/procuração, por seu Diretor Geral de 

Florestas e Mineração Wagner de Brito Barbosa e por seu CEO de Aços Longos Latam e 

Mineração Brasil Jefferson de Paula, na qualidade de “COMPROMISSÁRIA”; 

 

1. CONSIDERANDO a celebração pelo Ministério Público com a ArcelorMittal, em 07 de 

junho de 2021, do Primeiro Termo de Acordo Complementar –TAC 1, com eficácia de 

título executivo, nos termos do art. 5°, §6°, da Lei Federal 7.347 de 24 de julho de 1985 

(Lei de Ação Civil Pública), com o objetivo, dentre outros, de estabelecimento de 

compromisso para a reparação do direito à moradia e danos materiais, inclusive às 

atividades econômicas (trabalho e renda), além dos danos morais, de natureza 

individual homogênea, nos termos de parâmetros coletivos estabelecidos em matriz de 

danos; 

 

2. CONSIDERANDO que o TAC 1, nos termos do Parágrafo Segundo de sua Cláusula 01, 

estabeleceu que as partes negociariam acordo complementar para a implementação 

de compromissos visando a reparação de danos, de natureza coletiva e difusos, 

causados pelo acionamento do PAEBM; 

 

3. CONSIDERANDO que o TAC1, nos termos do disposto em sua Cláusula 05, tinha prazo 

de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, sendo automática 
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e sucessivamente prorrogado, caso necessário, por iguais períodos, até que sejam 

efetivadas as medidas nele previstas, salvo o disposto nas suas Cláusulas 07, 08, 09 e 

10, que tratam da auditoria revisora independente, da assessoria técnica independente 

e do pagamento de prestação mensal aos núcleos familiares que se enquadrassem nos 

critérios ali estabelecidos; 

 

4. CONSIDERANDO que o compromisso da ArcelorMittal de manutenção da 

contratação de auditoria revisora independente para o acompanhamento e fiscalização 

das medidas de reparo, reforço e descaracterização de sua barragem de rejeitos passou 

a ser integralmente regulado nas cláusulas de termo próprio firmado em 25 fevereiro 

de 2022, em meio a ação coordenada do Ministério Público de Minas Gerais e do 

Ministério Público Federal diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de 

descaracterização das barragens de mineração alteadas a montante, no prazo legal; 

 

5. CONSIDERANDO haver entendimento entre as partes de que a contratação de 

assessoria técnica independente deve ser mantida durante as negociações do TAC 2, 

como corolário do direito à participação, tendo sido escolhida pelos núcleos familiares 

atingidos a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS para prestar o 

apoio às pessoas atingidas nos processos de informação, participação e decisão; 

 

6. CONSIDERANDO haver entendimento alcançado entre as partes de que serão pagas 

mais 4 (quatro) parcelas de prestação mensal, nos valores descritos abaixo, a famílias 

atingidas pelo acionamento do PAEBM, sendo certo que os valores despedidos a tal 

título, conforme estabeleceu o Parágrafo Primeiro da Cláusula 01 do TAC, serão 

descontados do valor devido a título de reparação aos danos difusos e coletivos; 

 

7. CONSIDERANDO que, após a apresentação pela assessoria técnica independente dos 

eixos com propostas das pessoas atingidas para reparação de danos coletivos e difusos, 

a ArcelorMittal e própria a AEDAS, provocadas pelo Ministério Público, apresentaram 

documentos com subsídios à negociação de compromisso complementar, mantendo-



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  

DE MINAS GERAIS 
 

 

 

 3  
 

se o reconhecimento da importância de autocomposição para a reparação dos danos 

de tal natureza; 

 

8. CONSIDERANDO o debatido e encaminhado em reunião realizada no último dia 11 

de maio de 2022, conforme ata juntada aos autos do Procedimento Administrativo MPF 

nº 1.22.012.000196/2019-42, na qual as partes reconheceram ser inviável a conclusão 

das tratativas em andamento para celebração do TAC 2 até 06 de junho de 2022;  

 

Resolvem estender a validade do TAC 1, com eficácia de título executivo, nos termos 

do art. 5°, §6°, da Lei Federal 7.347 de 24 de julho de 1985 (Lei de Ação Civil Pública), 

conforme as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA I - Fica prorrogado o termo celebrado entre as partes em 07 de junho de 

2021 por 120 (cento e vinte dias), contados da sua expiração, inclusive o previsto em 

suas Cláusulas 08, 09 e 10, com a finalidade de manter todos os compromissos nele 

previstos,  hipótese na qual passarão a viger os compromissos então estipulados, com 

as seguintes ressalvas: 

Parágrafo 1º - Com relação ao disposto na cláusula 08, custeio de assessoria técnica 

independente, mantêm-se todos os compromissos nela previstos;  

Parágrafo 2º - Com relação às cláusulas 09 e 10, referentes ao pagamento da prestação 

mensal, ficam prorrogadas todas as obrigações nelas contidas, tão somente com as 

ressalvas seguintes quanto aos valores das prestações e ao prazo da obrigação:  

 

Mês Valores de prestação mensal  

julho/2022 2 salários-mínimos 

agosto/2022 2 salários-mínimos 
setembro/2022 1 e ½ salário-mínimo 

outubro/2022 1 e ½ salário-mínimo 
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Parágrafo 3º - Será descontado da prestação mensal referente ao mês de julho o valor 

de 1 salário-mínimo, o qual já foi pago pela COMPROMISSÁRIA em 06.07.2022.  

 

Parágrafo 4º A COMPROMISSÁRIA efetuará o pagamento da diferença de 1 salário-

mínimo da prestação mensal referente ao mês de julho/2022 em até 05 (cinco) dias 

úteis após a assinatura do presente termo de prorrogação, e as demais parcelas serão 

pagas até o 5° (quinto) dia útil do respectivo mês.  

  

CLÁUSULA 02 – O presente termo será firmado eletronicamente pelos 

COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIA, mediante cadastro prévio e acesso do 

documento em sistema do Ministério Público Federal disponível em seu site na 

internet, e terá validade a partir da data registrada da assinatura de um pelo menos um 

dos COMPROMITENTES e da COMPROMISSÁRIA. 

 

 

Shirley Machado de Oliveira 
Promotora de Justiça 

Maria José de Figueiredo S. de M. 
Souza 

Promotora de Justiça 
 
 

 
 

Bruno Nominato de Oliveira 

Procurador da República 
Angelo Giardini de Oliveira 

Procurador da República 
 
 
 
 
 

Jefferson de Paula 
Presidente da ArcelorMittal Brasil S.A. 

Wagner de Brito Barbosa 
Diretor de BioFlorestas e Mineração – 

ArcelorMittal Brasil S.A. 
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