
Num. 4848073002 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RENATA NASCIMENTO BORGES - 27/08/2021 18:04:08
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082718040862600004846220371
Número do documento: 21082718040862600004846220371

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância 
Comarca de BRUMADINHO / 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Brumadinho
 
PROCESSO Nº: 5001881-47.2019.8.13.0090
CLASSE: [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Brumadinho]
AUTOR: JEFFERSON TEIXEIRA RAMOS      
 
RÉU: VALE S/A
 
 
SENTENÇA
I - RELATÓRIO   
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JEFFERSON
TEIXEIRA RAMOS em face de VALE S.A. Relata o autor que exerce a profissão de motorista de
caminhão. Narra que, na data de 25/01/2019, desenvolvia seu itinerário justamente onde ocorreu
o rompimento da barragem, sendo sua rota realizada entre as Mineradoras Mineral do Brasil e
MIB (Mineradora Ibirité). Aduz que sofreu um gigante abalo psicológico com o famigerado e
nefasto acontecimento. Relata ter ficado preso por horas em um verdadeiro cenário de guerra. 
Diz que presenciou a lama varrendo e dizimando vidas humanas, bem como destruindo fauna e
flora, dentre outros bens naturais. Menciona que, até a presente data, não obteve nenhum
amparo da empresa ré, com relação aos danos por ela causados. No mérito, ao final da
demanda, pediu: a) seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais,
no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e b) seja a ré condenada a arcar com
o pagamento das despesas e custas processuais. Requereu, por fim, a designação de audiência
de conciliação, com a citação/intimação da parte ré.   
Justiça gratuita deferida e, na mesma oportunidade, foi o autor intimado a prestar esclarecimentos
sobre a situação em que se deram os fatos, para se apurar a competência deste Juízo ou da
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Justiça do Trabalho, em ID 80304032. Manifestou-se o autor (ID 81607620), informando que não
é funcionário da ré e nem de empresa terceirizada, mas de empresa que presta serviços na rota
onde ocorreu o rompimento da barragem.
Devidamente citada a ré e realizada audiência de conciliação (ID 92821936), as partes não se
compuseram.  
Apresentada contestação pela ré em ID 95792685. Suscitou preliminares de ausência de
pressupostos processuais, ante a inexistência do interesse de agir do polo ativo, e de inépcia da
petição inicial, sustentando que a parte autora não colacionou aos autos os documentos que
comprovem minimamente o alegado na exordial.  No mérito, alegou que, com a seriedade que o
caso demanda, não vem poupando esforços para prestar toda a assistência necessária à
população efetivamente atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho/MG. Pontuou 
que realizou doações aos impactados, assim como que foram adotadas providências
assistenciais a todos aqueles residentes e/ou que possuíam alguma atividade comercial às
margens do Rio Paraopeba, fornecendo água para uso próprio e manutenção da residência e das
atividades comerciais exercidas. Acrescentou ter firmado compromisso nos autos da tutela
antecipada proposta pelo Estado de Minas Gerais (processo n° 5010709-36.2019.8.13.0024), por
meio do qual se comprometeu a antecipar o início das indenizações, mediante o pagamento de
um salário-mínimo mensal para cada adulto residente no município de Brumadinho, pelo prazo de
um ano (dados até a data da apresentação da contestação). Especificamente acerca das
alegações tecidas pelo autor na inicial, alegou que ele não comprovou por nenhum meio que seu
itinerário foi efetivamente comprometido, tampouco que estaria próximo ao local quando do
rompimento da barragem. Declarou que a situação vivenciada pelo autor não pode ser alçada às
vias de dano moral, tendo em vista que a vida em sociedade sujeita os indivíduos a dissabores e
frustrações, e tal fato não pode ser caracterizado como abalo moral. Ponderou que, levando-se
em consideração todos os parâmetros mencionados, especialmente as condições econômico-
financeiras do autor, eventual indenização deve ser fixada com parcimônia, evitando-se o
enriquecimento sem causa da parte. Impugnou os documentos juntados pela parte autora na ID
92221024, ante a ocorrência da preclusão temporal, e pugnou pelo seu desentranhamento do
feito. Ao final, pediu: a) pelo acolhimento da preliminar reconhecendo que o autor não possui
interesse processual para o desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo-se, assim,
o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; b) pelo acolhimento da preliminar suscitada,
reconhecendo que o autor não juntou aos autos documento essencial ao desenvolvimento válido
e regular do processo, extinguindo-se o processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC; e, no
mérito, c) a improcedência total dos pleitos formulados pelo autor, ante a mais absoluta falta de
provas de sua ocorrência dos abalos psicológicos por ela aduzidos.
Apresentada impugnação à contestação na ID 97516823, oportunidade em que a parte autora
reiterou os pedidos elaborados na exordial e rebateu as teses defensivas tecidas pela parte ré.
Instadas a informar as provas que pretendiam produzir, a ré, em ID 102550025, pugnou pelo
depoimento pessoal da parte autora para que esclareça, objetivamente, os fatos articulados na
peça de ingresso e juntada de documentos suplementares, e, novamente, impugnou a pertinência
temporal dos documentos colacionados em ID 92221024. Por sua vez, o autor, em ID 102686087,
pugnou pela oitiva de testemunhas. 
Proferido despacho saneador em ID 113369768, oportunidade em que foram rejeitadas as
preliminares arguidas pela ré em contestação. Houve, ainda, a análise das provas requeridas
pelos litigantes, tendo sido deferidas as produções das provas documental (juntada de
documentos suplementares) e oral (depoimento pessoal do autor), pleiteadas pela ré, e a
realização de prova oral, consistente na oitiva das testemunhas arroladas pelo autor. 
Audiência de Instrução e Julgamento realizada em ID 2410711407, ocasião em que foi colhido o
depoimento pessoal da parte autora e ouvidas as suas testemunhas. 
Alegações finais do autor em ID 2666851464, ocasião em que este informou ter distribuído ação
pleiteando danos materiais em face da ré, cujo processo tramita perante este juízo sob o nº
5005182-65.2020.8.13.0090, também relativo ao rompimento da barragem. Pleiteou, na
oportunidade, que ambas as ações sejam reunidas e julgadas, alegando que, apesar de ele não
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laborar para empresa ré, enquadra-se nos mesmo requisitos que os trabalhadores Vale S/A, uma
vez que, em razão da função desempenhada (transporte de minério), encontrava-se na área
atingida pelo rompimento da barragem, em Brumadinho/MG. Pediu, ainda, total procedência dos
pedidos formulados na exordial.
Alegações finais pela ré em ID 3014466562, oportunidade em que ratificou as suas teses,
acrescentando que o autor não demonstrou ter sido atingido de maneira alguma pela ruptura da
Barragem I da Mina Córrego do Feijão. Pontuou que não há qualquer relação lógica causal que
enseje a presunção dos supostos danos e a alegada exposição de risco à vida e saúde do autor.
Narrou que não foi juntado aos autos nenhum documento que demonstre que o autor esteja
efetivamente abalado psicologicamente, uma vez que o documento elaborado pelo psicólogo foi
juntado dois meses após a propositura da presente ação. Relatou que não se pode afirmar que o
rompimento da barragem afetou diretamente a vida do autor, devido à falta de documentos que
comprovem suas alegações. Rechaçou que a oitiva das testemunhas apresentadas pelo autor
não foi capaz de comprovar as alegações apresentadas, uma vez que as mesmas não estavam
com ele no momento do rompimento, e que as alegações se tratam de meras suposições. Ao final
 pediu que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Delibero. 
 a) Das preliminares.
Consigno que todas as preliminares aventadas na contestação de ID 95792685 foram afastadas
no despacho saneador de ID 112002999. Outrossim, em que pese a irresignação da requerida no
tocante aos documentos colacionados pelo autor em ID 92221024, mister é a sua manutenção no
presente feito, pois visam a corroborar o prejuízo emocional narrado na exordial.
Noutro giro, inviável o julgamento conjunto desta ação e a de nº 5005182-65.2020.8.13.0090,
distribuída perante este Juízo, pois aquele feito se encontra em momento processual diverso.
Oportunamente, ele será julgado. Ademais, determinarei, nesta ocoasião, a juntada de cópia da
presente sentença no outro feito.  
b) Do mérito.
Superadas a preliminares, vou ao mérito.
Pleiteia o autor indenização por dano moral em razão dos diversos transtornos ocasionados pela
tragédia da Vale, que assolou esta cidade. A respeito da reparação dos danos morais, preceitua a
Constituição da República:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: V- é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem; X-
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
Cito ainda o art. 225 da Constituição da República, que prevê:
"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.
(...)
§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."
Eis a doutrina:
"O direito à integridade moral concerne à proteção conferida aos atributos psicológicos
relacionados à pessoa, tais como a sua honra, a liberdade, o recato, a imagem, a vida. Tutela,
pois, a higidez psíquica da pessoa, sempre à luz da necessária dignidade humana. São atributos
relacionados à incolumidade moral, destinados à preservação do conjunto psicológico da
estrutura humana. São as emanações da alma, essencialmente incorpóreas, distintas das
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projeções físicas do indivíduo. Assim, seja por ações diretas ou indiretas, seja por conta de
situações naturais ou provocadas, impõe-se a cada pessoa - e à coletividade como um todo,
inclusive ao Poder Público - respeitar a integridade psicológica de toda e qualquer pessoa,
abstendo-se de interferir no aspecto interior da personalidade. (&mldr;)" (Curso de Direito Civil:
parte geral e LINDB, volume 1/Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 13. ed. rev. ampl.
e atual. - São Paulo, Atlas, 2015, p. 201-202)
 
Indo adiante, cediço que são três os requisitos necessários para a caracterização da
responsabilidade patrimonial por dano moral: 1- a conduta comissiva ou omissiva; 2- o resultado
danoso; 3- o nexo de causalidade entre a ação e o resultado.
No caso, a ré não nega a sua responsabilidade pelos danos decorrentes do rompimento da
Barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, no dia 25/01/19. E não poderia ser diferente, já
que a sua responsabilidade é objetiva diante da aplicação da teoria do risco da atividade
econômica, estampada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil (CC). Cediço é que já foi
reconhecido, na ACP que tramita em Belo Horizonte, o seu dever de reparar os danos aqui
ocasionados, como fundamentado acima. Além disso, importante ressaltar que, conforme
amplamente divulgado pela mídia, no dia 04/02/2021, foi entabulado acordo entre a ré,
Defensoria Pública, Ministério Público e demais entes, no qual foi ratificado tacitamente o
reconhecimento da responsabilidade da ré em relação ao rompimento da barragem do Córrego
do Feijão.
In casu, vislumbro que provou a parte autora o nexo causal entre a tragédia ocorrida e os danos
por ela alegados e, consequentemente, o direito a sua reparação. As alegações autorais foram
subsidiadas por documentos que demonstram que ele, empregado da TSL (empresa esta que
não possui qualquer vínculo de terceirizada com a ré, no que tange aos danos ditos na inicial), na
função de motorista, exercia o seu labor, no momento do rompimento da barragem, presenciando
ocularmente todo o caos e medo decorrente da tragédia. O autor colacionou aos autos, em IDs
80272783, 80272784, respectivamente, tíquetes de balança e o diário de operação emitido pela
empresa TSL Transportes, datado de 25/01/2019, com início do turno às 03h21min, e final do
turno às 13h04min.
Embora tenha dito a ré que o autor não comprovou por nenhum meio que seu itinerário foi
efetivamente comprometido, e que estaria próximo ao local quando do rompimento da barragem,
verifico que , pelo contrário, dos documentos ID 80272784, é possível se inferir que o requerente
iniciou o seu turno às 03h21min, procedeu à entrega de carga na empresa Mineral, sentido MIB, e
 que a tragédia ocorreu às 12h28min. Dessa forma, é possível se concluir que ele estava na rota
em comento, ou seja, na região mais atingida pela lama, no momento da tragédia. Destaco que o
mencionado local é predominantemente sitiado por empreendimentos de operação mineral, com
intenso tráfego de caminhões transportando esse material.  A Vale, por sua vez, não logrou êxito
em desconstituir esta afirmativa, nem mesmo os documentos apresentados pelo autor, pois não
trouxe aos autos provas para tanto. 
A prova oral, que se mostra coerente e esclarecedora, corroborou com a narrativa autoral
constante da exordial (ID 2410711407). Durante o depoimento pessoal, a parte autora expôs que,
no dia do rompimento, estava em deslocamento com o caminhão "carregado", indo em direção à
mineradora MIB, para efetuar a descarga de seu caminhão, quando um colega de trabalho
comunicou-lhe, via rádio, acerca do rompimento da barragem de propriedade da Vale S.A. Narrou
que, após efetuar o basculamento para que veículo ficasse mais leve e mais rápido, no "intuito de
salvar a própria vida", começou a acelerar para fugir do "imensurável mar de lama que estava
indo em sua direção". Salientou que estava na Mineral, sentido MIB. Especificou que estaria
chegando em Alberto Flores no momento em que a barragem se rompeu; que passava cerca de
12 (doze) vezes por dia em frente à portaria da Vale; que presenciou os resgates das vítimas no
dia do ocorrido, "que estava na mata", "e no desespero, todo mundo só queria sair vivo". Após o
ocorrido, relata que ficou 15 dias em casa, pois o trajeto que eles faziam foi interrompido pela
lama, e que, após esse período, precisou pedir férias ao seu encarregado, "pois não aguentava
mais". Narra que desenvolveu mazelas psicológicas, pois não dormia direito, e que voltou a
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trabalhar por necessidade, pois ganhava comissão.  
Ademais, reafirmando o que foi salientado pelo autor, a testemunha Marco Aurélio Campos dos
Santos, não contraditada, "encarregado" de Jefferson na empresa TSL TRANSPORTES, disse 
conhecer o autor há 09 (nove) anos, sendo eles colegas de trabalho, bem como que possui ação
em desfavor da Vale, mas que tais fatos não o impedem de dizer a verdade. Que o autor estava
incumbido, no dia do rompimento, de realizar tal trajeto, passando pela Mineral do Brasil, sentido
MIB, transitando, inclusive, por Casa Branca, pela Pousada Nova instância, portaria da Vale e
"Canta Galo". Que a lama passou por este trajeto. Afirmou que o autor, de fato, tansitava pelo
local atingido de 10 (dez) a 12 (doze) vezes por dia. Afirmou que a lama não atingiu o autor,
Jefferson, por muito pouco, especificamente por questão de segundos, já que os rejeitos
passaram justamente onde ele manobrou o veículo e efetuou o basculamento.  
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Ericson Ferreira Venâncio, colega de trabalho
do autor.  A testemunha restou contraditada pela requerida, tendo esta Magistrada rejeitado a
referida irresignação, vez que esta se comprometeu a dizer a verdade. Assim, prosseguindo, a
mencionada testemunha, devidamente compromissada, narrou que conhecia o autor há 02 (dois)
anos. Disse que eles estavam realizando o transporte de minério, cuja rota seria entre as
Mineradoras Mineral do Brasil e MIB (Mineradora Ibirité). Que a lama passou por perto de onde o
autor estava. Concluiu que foi um fato "surreal" e "somente quem estava lá pra saber". 
Com efeito, as testemunhas, devidamente compromissadas, ratificaram os dizeres do autor sobre
o que ele vivenciou, de perto, naquele fatídico dia. Destarte, nada aqui desabona as narrativas
das testemunhas, colegas de trabalho do autor, as quais se comprometeram a dizer a verdade,
tendo, assim, as suas palavras especial relevância para o convencimento deste Juízo.
Destarte, sobre a localidade onde o autor realizava a sua rota, ao dirigir um caminhão,
especificamente "entre as mineradoras Mineral do Brasil, situada na região do Tejuco e MIB
(Mineradora Ibirité), situada em área acima da portaria da Mina Córrego do Feijão", conforme este
alega e prova, trata-se de área extensa, e de intensa operação de extração de minério, permeada
por zonas de autossalvamento. As localidades pelas quais passava o autor, transportando
minério, diariamente, e por várias vezes no mesmo dia, são as mais atingidas pela tragédia do dia
25/01/2019 (Córrego do Feijão, Parque das Cachoeiras, Tejuco e Alberto Flores), ao passo que
localizadas nas proximidades da barragem rompida, de operação da requerida Vale S/A.
Assim, é presumido o abalo das pessoas que ali estavam, no calor dos fatos, uma vez que, em
virtude do caos que vivenciaram de perto, acreditaram estar em situação de risco de morte. É
crível a versão do autor de que esteve preso a um verdadeiro cenário de guerra e desastre de
proporções inigualáveis, tendo presenciado os resíduos de minérios ceifando vidas e assolando a
pacata comunidade de Brumadinho. Ora, tudo isso foi noticiado pela mídia, sendo de amplo
conhecimento, e devidamente comprovado nestes autos. Nítido o abalo psicológico causado ao
autor, dado o contexto drástico das situações por ele experienciadas. Ora, entendo que a parte
autora, que vivenciou in loco o ocorrido, ao se deparar com altos volumes de rejeitos de minérios,
trânsito intenso de pessoas desesperadas e necessidade de fuga para lugares de maior altitude,
sem qualquer certeza sobre o que, de fato, estava acontecendo, experimentou sentimentos de
angústia, medo e desespero, o que, por óbvio, corresponde a um real sofrimento que interfere no
aspecto interior da personalidade humana, motivo pelo qual entendo caracterizado o dano moral.
Não bastasse isso, o certo é que, em acompanhamento com psicólogo, o autor foi diagnosticado
com um quadro de saúde mental CID-10 F43.2, (ID 92221024), notadamente "stress grave" com
"transtorno de adaptação", o que revela o fato de que a situação pela qual passou, ou seja, o
rompimento da barragem da requerida, trouxe, de fato, abalo emocional ao autor.
Além disso, o fato de o autor residir em outra cidade e, ainda, de ele ter retornado ao seu labor
após 15 (quinze) dias do rompimento, não tem o condão expurgar o dano moral, pois este pleiteia
a indenização pela situação que vivenciou no dia da tragédia, em Brumadinho.
Aliás, desnecessário que o autor comprove tratamento médico ou psicológico posterior, como diz
a ré, pois entendo que o fato, por si só, de ele se encontrar na região assolada pela lama, no
momento do rompimento da barragem, visualizando, de perto, a avalanche de rejeitos e o resgate
de corpos, temendo que sua vida fosse ceifada, já induz à concessão de indenização. Frise-se
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que a requerida não pugnou pela produção de prova pericial médica ou psicológica, sendo
incoerente e inoportuna a sua tese, em sede de alegações finais, acerca de ausência de
requisitos para a confecção de laudo. O dano alegado, nesta ação, não é somente aquele
referente ao abalo à saúde metal, mas, também - e não se limitando a apenas isso, dada a
extensão dos inúmeros efeitos negativos do rompimento - pelo risco iminente de morte
experienciado pelo autor, pois ele é um sobrevivente. Ora, a vida, sabidamente, é o bem mais
precioso existente, e qualquer indivíduo temeria perdê-la, frente ao ocorrido.  
Igualmente, o fato de ter a ré minorado os efeitos da tragédia, com o fornecimento de doações,
água e outras citadas, também não afasta a obrigação de indenizar o autor. Tais ações
decorreram de sua discricionariedade e não podem ser computadas na apreciação da incidência
do dano.
Assim, concluo que a situação pela qual o autor se viu obrigado a vivenciar ultrapassa
demasiadamente o mero dissabor aduzido pela ré, sendo o seu desespero e consequente abalo
indubitáveis. O dano moral causado ao autor, no caso dos autos, salta aos olhos.
Assim entendeu o e. TJMG em casos similares:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO
DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.  DANO E NEXO CAUSAL.
COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM.
MANUTENÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I - Na hipótese de dano ambiental, a regra é a aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos
do art. 225, §3º da Constituição Federal, que recepcionou o art. 14, §1º, da Lei 6.938/81.
II - Comprovados o dano e o nexo causal, a procedência da ação é medida que se impõe.
III - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais
não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu
caráter de justa composição e prevenção.
IV - A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios enseja a aplicação da
penalidade prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC. (TJMG - Apelação Cível
1.0439.07.076169-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
06/02/2014, publicação da súmula em 18/02/2014)
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO
DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.  DANO E NEXO CAUSAL.
COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM.
REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA.
I - Na hipótese de dano ambiental, a regra é a aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos
do art. 225, §3º da Constituição Federal, que recepcionou o art. 14, §1º, da Lei 6.938/81.
II - Comprovados o dano e o nexo causal, a procedência da ação é medida que se impõe.
III - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais
não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu
caráter de justa composição e prevenção.
IV - Demonstrado por meio de prova pericial o dano material, deve a Ré ser condenada ao seu
ressarcimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.07.065406-6/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2013, publicação da súmula em 03/12/2013)
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA
BARRAGEM SÃO FRANCISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO
INTEGRAL. ENDEREÇO DA PARTE AUTORA COMPROVADO. DANO MORAL
CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. I - A responsabilidade decorrente de danos
ambientais é objetiva, a teor do disposto no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, recepcionada pelo
art. 225, § 3º da Constituição Federal. Tal responsabilidade prescinde, pois, da idéia de culpa e
funda-se na ideia de que a pessoa que criou o risco deve reparar os danos oriundos do seu
empreendimento. II - Desse modo, evidenciados o dano e o nexo causal entre aquele e a
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atividade desenvolvida pela ré, apelada, bem como comprovado que a parte autora possui
residência no local indicado no Boletim de Ocorrência juntado aos autos, não há como afastar a
responsabilidade e o conseqüente dever de indenizar da ré. III – A indenização por danos morais
deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, evitando-se
enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo
de igual e semelhante atentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.09.096935-3/001, Relator(a):
Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2011, publicação da
súmula em 08/09/2011).
 
Avaliadas todas as circunstâncias, entendo que restou demonstrado o nexo causal existente entre
o ato ilícito praticado pela ré e os danos experimentados pelo autor, o qual, portanto, deve ser
indenizado pelos transtornos morais vivenciados com o rompimento da barragem.
Quanto ao arbitramento do dano moral, deve o julgador procurar um valor que, ao mesmo tempo
em que sirva de reprimenda ao causador do dano, não se caracterize como locupletamento da
vítima, devendo o Poder Judiciário se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o juiz, atento à realidade da vida e dos fatos, já que inserido na sociedade, quem deve
encontrar o valor justo com base na própria moldura fática e probatória constante dos autos.
Segundo Nelson Rosenvald, são três as funções para a responsabilidade civil: "(1) Função
reparatória: a clássica função de transferência dos danos do patrimônio do lesante ao lesado
como forma de reequilíbrio patrimonial; (2) Função punitiva: sanção consistente na aplicação de
uma pena civil ao ofensor como forma de desestimulo de comportamentos reprováveis; (3)
Função precaucional: possui o objetivo de inibir atividades potencialmente danosas."
(ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 3. ed.
São Paulo: Saraiva, p. 95, 2017)(grifo nosso).
Com efeito, a tragédia ocorrida em Brumadinho não tem precedentes. Trata-se de evento cujos
impactos, em todos os setores, ainda se mostram imprecisos. Por isso, entendo que o parâmetro
de reparação a ser aplicado nos casos a serem apreciados por este juízo envolvendo o
rompimento da barragem no Córrego do Feijão merecem análise peculiar e única, sem qualquer
comparação com outros eventos de proporções diversas.
É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente satisfatória,
pois impossível se faz retornar ao status quo ante, devendo o Poder Judiciário, assim, arbitrar
valores que entenda consentâneos às sensíveis características do caso concreto.
O certo é que, como é de conhecimento público, restou firmado um termo de compromisso entre
a requerida e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no qual foi ajustado o pagamento
do valor de R$100.000,00 (cem mil reais) às vítimas de danos à saúde mental-emocional
(cláusula 15.7). Obviamente, esta magistrada não está vinculada ao referido termo de
compromisso, no entanto, cito-o por entender que os valores lá estipulados são razoáveis,
podendo servir de parâmetro para a fixação judicial, que, como já dito, deverá sopesar as provas
produzidas no caso concreto.
Nesse diapasão, verifico que o autor vivenciou, de muito perto, toda a experiência negativa
decorrente do rompimento da barragem, já que o seu itinerário de trabalho se dava nas
localidades atingidas. Experimentou, portanto, situações de extremo desgaste emocional, tendo,
ainda, o abalo pela necessidade de lutar por sua sobrevivência.
Assim, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; em se considerando a
situação econômica das partes e os nefastos danos causados pelo fato objeto da lide; bem como
que o valor da indenização não pode se revelar excessivo e tampouco irrisório, a ponto de não
sensibilizar o ofensor, concluo que o requerente deve ser reparado com a importância de
R$100.000,00 (cem mil reais).
Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o valor acima informado será
corrigido monetariamente, nos índices da e. CGJ/MG, a partir do arbitramento, e juros de mora,
no montante de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (25/01/19).
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, JULGO PARCIALMENTE
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PROCEDENTE a pretensão, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a
pagar ao autor a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de reparação pelos danos
morais sofridos, corrigida monetariamente, nos índices da e. CGJ/MG, a partir do
arbitramento, e juros de mora, no montante de 1% (um por cento) ao mês, a partir do
evento danoso (25/01/19).
À luz do disposto no art. 86, caput, do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
sendo que 80% (oitenta por cento) do montante afeto a estas despesas deverão ser pagos pela
ré Vale S/A, e os outros 20% (trinta por cento) pela autora, sobrestada, contudo, a exigibilidade
das referidas despesas em face da parte requerente, vez que litiga sob o pálio da Justiça
Gratuita.
Translade-se cópia da presente sentença para os autos conexos de n.º  5005182-
65.2020.8.13.0090, para ulteriores deliberações. 
P.R.I.
 
BRUMADINHO, data da assinatura eletrônica.
RENATA NASCIMENTO BORGES
Juiz(íza) de Direito
Rua Governador Valadares, 271, Centro, BRUMADINHO - MG - CEP: 35460-000
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