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RESUMO 

Possuindo como pressuposto litígios complexos cuja violação sistêmica de direitos 

transindividuais, advém de uma prática reiterada de uma instituição público e/ou privada que 

instaura um estado inconstitucional e desconforme de coisas, o processo estrutural, recente 

instituto da atividade jurisdicional brasileira, se perfaz.  Possuindo uma sistemática própria, 

ante às peculiaridades, conflituosidades, e polimorfia de interesses e nuances que circundam 

sua causa, os processos estruturantes passam a se valer de um procedimento próprio, 

adequado e flexibilizado a fim de gradativamente reestruturar o estado desconforme da lide 

apreciada. Se atentando ao conceito, fundamentos e características dos processos desta 

natureza, a presente monografia se propõe a analisar de que forma o Processo Coletivo da 

Bacia do Paraopeba, em razão do rompimento e soterramento das barragens do Complexo 

do Feijão em Brumadinho/MG se configura na perspectiva de um processo estrutural. Para 

tanto, se valerá da proposta qualitativo-descritiva de pesquisa, pertencente ao tipo jurídico-

indutivo e de técnica pratico-teórica. Obtêm-se como resultados que a adoção dos pedidos 

dinâmicos; a participação potenciada, representada pelo sistema de governança e diversos 

atores processuais e sociais instituídos e vinculado às ações coletivas em trâmite, somado a 

postura gestora do juiz, e as chamadas decisões prospectivas, enquadram o Processo Coletivo 

do Paraopeba, na concepção teoria dos processos estruturais.   

 

Palavras-chave: Processo Estrutural. Mineração. Litigio Coletivo. Brumadinho. Atingidos. 

Medidas Estruturantes. 
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1 INTRODUÇÃO  

No dia 25 de janeiro de 2019 o mundo assistiu o trágico rompimento da barragem 

B-I de rejeitos e soterramento das barragens B-IV e B-IV-A da Mina do Córrego do Feijão, 

em Brumadinho, Minas Gerais, decorrente da atividade minerária na região, realizada pela 

Companhia Vale do Rio Doce – Vale S.A, uma das maiores empresas de mineração do 

mundo. 

 O rompimento resultou em cerca de 270 mortes, havendo ainda inúmeros 

desaparecidos. Somado a isto, toda a lama abrigada pelas barragens fora escoada na bacia 

hidrográfica do Rio Paraopeba, um dos principais afluentes do Rio São Francisco, com 510 

Km de extensão, o qual é fonte de sustento para mais de 35 municípios mineiros. Diversas 

comunidades e famílias vem sendo atingidas, pela perda da referência do Rio afluente como 

seu meio de renda, de lazer, de acesso à água para consumo, cultivo e criação, de alimentação, 

entre tantos outros fatores que se reverberam, violando de forma sistêmica e complexa 

direitos transindividuais.  

Diante do desastre- crime, o Poder Judiciário fora acionado imediatamente, por 

meio de um processo coletivo, que engloba ações civis públicas (5010709-

36.2019.8.13.0024/5026408-67.2019.8.13.0024/5044954-73.2019.8.13.0024/5087481-

40.2019.8.13.0024/ 5071521-44.2019.8.13.0024) ajuizadas por legitimados ativos como o 

Estado de Minas Gerais, o Ministério Público, e a Defensoria Pública, e que objetiva, dentre 

suas especificidades, a responsabilização da empresa demandada em reparar integralmente 

todos os danos por ela causados. 

Apesar de ser, indiscutivelmente, coletivo, o processo do caso da bacia 

hidrográfica do Rio Paraopeba encontra em suas nuances peculiaridades próprias, por possuir 

como objeto um litígio coletivo irradiado1, na terminologia desenvolvida pelo doutrinador 

Edilson Vitorelli (2018), compelindo o judiciário a adotar, inevitavelmente, formas não 

convencionais, mas necessárias para a solução da complexa lide apreciada. 

 
1 Litigio coletiva irradiado é aquele em que “[...] as lesões são relevantes para a sociedade envolvida, mas 

ela atinge, de modo diverso e variado, diferentes subgrupos que estão envolvidos no litígio, sendo que entre 

eles não há uma perspectiva social comum, qualquer vínculo de solidariedade. A sociedade que titulariza esses 

direitos é fluida, mutável e de difícil delimitação, motivo pela qual se identifica com a sociedade como criação.” 

(VITORELLI, p. 03, 2018) 
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Desta forma, ao observar em seu estágio acadêmico realizado no Instituto 

Guaicuy – SOS Rio das Velhas, que presta assessoria técnica independente aos atingidos das 

Áreas 4 e 52,  o alto grau de complexidade de delimitação do objeto da lide; a conflituosidade 

de interesses que a circundam; a dinamicidade e flexibilização dos atos processuais que se 

avançam, bem como o evidente caráter participativo e cooperativo por todos os sujeitos 

envolvidos no processo, incluindo o juízo, a pesquisadora se propôs a analisar e demonstrar 

de que forma o Processo Coletivo de Brumadinho se configura na perspectiva de um processo 

estrutural, em razão de seu objeto. 

 Para tanto, objetiva-se conceituar o processo estrutural, recente instituto da 

atividade jurisdicional brasileira, discorrendo sobre sua origem e características; 

contextualizar e relatar, em parâmetro gerais, o trâmite do Processo Coletivo em analise 

demonstrando sua complexidade e conflituosidade, indicando, consequentemente, algumas 

das características e medidas procedimentais adotadas na lide em questão que vão ao 

encontro dos elementos caracterizadores de um processo estrutural.  

Entende-se que a contribuição deste estudo se perfaz, uma vez que a partir da 

análise e demonstração de como o Processo Coletivo da bacia do Paraopeba vem se 

desenvolvendo na perspectiva de um processo estrutural, se formará precedentes das medidas 

estruturantes adotadas, frente a litígios emblemáticos como o tratado, a fim de nortear a 

tramitação de futuros processos desta natureza.  

Do ponto de vista metodológico menciona-se que o estudo proposto é de cunho 

qualitativo- descritivo, pertencente ao tipo jurídico – indutivo de investigação, tendo em vista 

que analisará como as nuances e peculiaridades do Processo Coletivo do Paraopeba o 

configura na perspectiva de um processo estrutural. Consequentemente, adota-se a vertente 

jurídico-sociológica de pesquisa, já que, trabalhar-se-á com a demonstração de que a 

instrumentalidade do direito serve à sociedade, e a ela se amolda, uma vez que o processo 

 
2 Área 4: Curvelo (Angueretá, Cachoeira do Choro, Encontro das Águas) e Pompéu (PA Queima Fogo, 

Chacará Chórios, Recanto do Laranjo, Canto da Siriema, Fazendinhas Baú e Recanto do Piau).  

Área 5: Felixlândia (Ribeiro Manso, Ilha do Mangabal, Lago dos Cisnes, São José do Buriti, Náutico La 

Poveda,); Três Marias (Forquilha do Cabral); Abaeté (Porto Melancia); Morada Nova de Minas (Frei 

Orlando, Represa Frei Orlando, Vau das Flores); Paineiras (Poção); São Gonçalo do Abaeté (Morado dos 

Peixes, Pontal do Abaeté, Beira Rio); Martinho Campos e Biquinhas. (GUAICUY, 2020) 
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estrutural se perfaz, a partir de um litígio/problema fático. 

No que tange às técnicas de análise de conteúdo, trata-se de uma pesquisa prático-

teórica, realizada através do estudo do emblemático caso de Brumadinho, e sua 

judicialização. Para tanto, além de se examinar, em parâmetros gerais, as peculiaridades e 

medidas adotadas no processo em questão, o que demandará a pesquisa documental de leis, 

decisões judiciais, atas e acordos que envolvem o processo, a pesquisa bibliográfica de 

doutrinas, artigos e outros meios de informação, também se fará necessária para a retirada de 

conceitos e assimilações quanto ao processo estrutural. Relativo à ordem de raciocínio, 

verifica-se no presente trabalho investigativo o método indutivo. 

Por fim, referente aos instrumentos utilizados para a coleta dos dados, menciona-

se a observação participante, considerando a visão da pesquisadora através de sua experiência 

adquirida no estágio acadêmico no Instituto Guaicuy- SOS Rio das Velhas, que presta 

assessoria técnica independente aos atingidos pelo rompimento da barragem nas Áreas 4 e 5; 

projetando-se ainda, pela submissão de questionários à sujeitos processuais, envolvidos no 

caso, objeto de estudo. 

Em um primeiro momento, se abordará a sistemática que tangencia os processos 

estruturais, levantando seus pressupostos, conceito, origem, fundamentos e características 

deduzidos por pesquisadores do tema como Sérgio Arenhart, Leonardo Nunes, Hermes 

Zaneti, Freddie Didier, entre tantos outros. Superado este ponto, se adentrará na 

demonstração de como o Processo Coletivo do Paraopeba, se perfaz na perspectiva teórica 

de um processo estrutural, antes às medidas e posturas próprias e estratégicas adotadas em 

seu tramite, como os pedidos dinâmicos, a participação potenciada, as decisões prospectivas. 

Compilando os pontos anteriores, se concluirá o trabalho demonstrando que o direito serve à 

sociedade e à ela se amolda, se perfazendo os processos estruturais nesta perspectiva, uma 

vez advir e se adequar às exigências e complexidade de um litigio fático. 

 

2 OS PROCESSOS ESTRUTURAIS COMO UM NOVO SISTEMA DE JUSTIÇA NA 

ATIVIDADE JURISDICIONAL BRASILEIRA  

 

Para se adentrar na análise do Processo Coletivo de Brumadinho como sendo um 

processo de natureza jurídica estrutural, ante às suas características próprias e complexidade, 
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necessário é compreender este recente instituto da atividade jurisdicional brasileira, aduzindo 

sobre seu conceito, origem e características que se diferem dos pressupostos tradicionais do 

processo civil brasileiro.  

 

2.1 Os Processos Tradicionais Civis Brasileiros: breves considerações e características 

 

Dentre os princípios constitucionais assegurados pelo art. 5º da Constituição 

Federal da República de 1988 o acesso à justiça, previsto no inciso XXXV se faz evidente. 

Para se efetivar esta garantia a jurisdição civil brasileira se vale de duas categorias 

tradicionais processuais: o processo individual e o processo coletivo. 

O processo civil coletivo, ao contrário do individual, não se vale de uma 

regulamentação própria e específica, se reportando desta forma, às previsões de leis esparsas 

no ordenamento jurídico brasileiro, como a Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), Lei 

n.º 4.717/65 (Lei da Ação Popular), dispositivos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor, além, claro, da aplicação subsidiária e norteadora do Código Processual Civil 

Brasileiro. Embora as ações coletivas tutelem objetos jurídicos restritos e determinados, e 

possuam trâmites, em parte, diferenciados que o previsto para as ações individuais, estes 

institutos se coincidem. A coincidência se faz aos olhos, ante à binariedade3 das relações 

jurídicas que o ensejam; à postura assimétrica do julgador, que a partir de uma decisão, seja 

esta mandamental, declaratória, constitutiva, e de sua execução, se resolve à lide apreciada; 

à correspondência do princípio da demanda4, entre outros fatores. 

Apesar de ser nestes moldes que o judiciário brasileiro vem apreciando grande 

parte de suas demandas, um questionamento deve ser feito: e quando se está diante de uma 

lide não linear5 ou meramente patrimonial, e sim de litígios complexos, variáveis e 

estruturais, cujo problema é sistêmico e advém de uma prática pública ou privada que gera 

um estado de desconformidade social, violando preceitos constitucionais e garantias 

 
3 O processo coletivo embora tutele interesses difusos de uma coletividade, possui representação em juízo, de 

um legitimado extraordinário.  
4 Juízo se limita ao pedido feito pelo autor, não podendo julgar para além, mesmo que necessário. 
5 Conflito que não interessa e circunda apenas o demandante e o demandado; que para se decidir integralmente, 

não basta analisar os fatos que já ocorreram, mas principalmente o que se reverbera destes, no presente e no 

futuro. São conflitos em que a definição do dano não é simples, traz consigo dúvidas.  
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fundamentais? Os institutos tradicionais do processo civil brasileiro, serão suficientes para 

apreciar a demanda e resolver o seu mérito? 

Diante desta realidade prática o judiciário se viu, e vem sendo compelido a adotar 

formas não convencionais, mas necessárias para apreciar e efetivar demandas 

hipercomplexas, se valendo, para tanto, da flexibilização de preceitos e normas jurídicas que 

norteiam e instituem o acesso à justiça e a prestação da atividade jurisdicional. Antes, porém, 

de se adentrar nas decisões e medidas estruturantes adotadas pelo Poder Judiciário que 

ensejam o chamado processo estrutural, analisando, para tanto, seus conceitos, características 

e origem, necessário é entender o que seja um litígio estrutural.  

 

2.2 Dos Litígios aos Processos Estruturais: conceitos, origens, pressupostos e 

fundamentos 

 

No entendimento de Didier, Oliveira e Zaneti (2020), litígio ou problema 

estrutural é o decorrente da existência de um estado de desconformidade estruturada de 

coisas, cuja causa pode ou não ser lícita, e que necessita de uma reorganização. A solução 

para este problema, diz os autores, não se dará com um ato único que certifique um direito e 

imponha uma obrigação. Necessário será, uma intervenção contínua para a reestruturação do 

estado desconforme. Neste mesmo sentido, Vitorelli (2018) pontua ser os litígios estruturais 

aqueles decorrentes do modo como uma estrutura burocrática opera, permitindo ou 

perpetuando a violação da qual se origina. O autor ainda afirma, que todo litígio estrutural 

será, na nomenclatura por ele desenvolvida, um litígio coletivo irradiado, no qual se tem uma 

lesão relevante 

para a sociedade envolvida, mas ela atinge, de modo diverso e variado, diferentes 

subgrupos que estão envolvidos no litígio, sendo que entre eles não há uma 

perspectiva social comum, qualquer vínculo de solidariedade. A sociedade que 

titulariza esses direitos é fluida, mutável e de difícil delimitação, motivo pela qual 

se identifica com a sociedade como criação. (VITORELLI, 2018, p.3) 

 

Desta forma, conclui-se que o litígio estrutural possui como característica a 

policêntrica de interesses e a multipolaridade de sujeitos envolvidos, ante a complexidade da 

causa que o enseja, o que indica que a não uniformidade da lesão provocada, emprega 

dificuldades para se identificar os reais danos causados, e a ideal forma de reparação da 
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desconformidade. Neste enfoque, conforme entendimento de Didier, Oliveira e Zaneti 

(2020), todo litígio estrutural, levado à apreciação do judiciário, acarretará na instauração de 

um processo estrutural, ante às especificidades que o enseja. 

 Sobre o tema, é importante mencionar que apesar de a maioria dos processos 

estruturais advirem de um processo coletivo, isso não se faz como regra. É plenamente 

possível, e corriqueiro, estar diante de uma ação individual, que suas causas e repercussões 

sejam coletivas. Essa possibilidade, se faz perceptível no caso paradigmático Brown vs. 

Board of Education, que fora apreciado pela Corte Norte Americana em 1954, sendo o 

precursor dos chamados processos estruturais. 

Até à década de 50, vigia nos Estados Unidos da América o entendimento cultural 

e jurisprudencial do “separate but equal”, separados mas iguais, em que apesar da garantia 

constitucional de que nenhuma lei poderia restringir os privilégios dos cidadãos americanos, 

crianças negras americanas não eram aceitas em qualquer escola. Diante desta conjuntura, 

descreve Britto e Karninke (2019), Linda Brown, criança negra que era obrigada a atravessar 

toda a sua cidade (Topeka, Kansas) à pé, para chegar em sua escola, tendo em vista que as 

situadas nas proximidades de sua casa não a aceitavam por uma questão racial, ajuizou uma 

ação contra o Conselho de Educação Estadual (Board of Education of Topeka).  

Ao tutelar o bem jurídico reclamado, interpretando a 14ª Emenda da Constituição 

dos Estados Unidos da América, que prevê a igualdade entre os cidadãos americanos, “a 

Corte determinou um conjunto de ações coordenadas e medidas estruturantes”, a fim de 

preparar a sociedade e as instituições educacionais públicas a efetivarem a decisão, de modo 

a admitirem uma negra em uma escola pública que era para brancos, sem que ela sofresse 

qualquer segregação. (BRITTO E KARNINKE, 2019, p. 273).   

Analisando o processo supracitado, precursor na adoção de medidas 

estruturantes, percebe-se que a temática dos processos estruturais enseja discussões sobre o 

ativismo judicial. Todavia, é válido esclarecer, que o presente trabalho não dará enfoque a 

esta discussão, uma vez obter como recorte a análise dos conceitos e características do 

processo estrutural, e como este vem sendo aplicado em casos emblemáticos, como o de 

Brumadinho/MG, em razão do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. 
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Para dar continuidade ao raciocínio levantado, é preciso apontar que o processo 

estrutural, embora entendido por alguns como um sub-ramo do processo coletivo, possui 

pressupostos e fundamentos próprios. Segundo Leonardo Nunes, Samuel Cota e Ana Maria 

Faria (2018, p.371), pressupostos são “o conjunto de elementos básicos, decorrentes da 

própria concepção clássica de pressupostos processuais da Teoria Geral do Processo”; já os 

fundamentos seriam aqueles diretamente relacionados com os princípios norteadores dos 

litígios estruturais. Aprofundando no tema, os mesmos autores, elegem a participação 

potenciada como um dos referidos pressupostos, relacionando-o com a multiplicidade de 

interesses e sujeitos que envolve e repercute a causa apreciada.  

Complementando o raciocínio levantado, busca-se o entendimento do notável 

pesquisador Sérgio Arenhart, que se atentando ao fato de grande parte dos processos 

estruturais debaterem sobre políticas públicas, salienta a necessidade de se instituir um 

procedimento adequado que possibilite a participação da sociedade, ampliando a latitude da 

cognição judicial, “de modo a permitir que o Judiciário tome contato com todo o problema, 

sob suas várias perspectivas” (2015, p. 06). Nestes termos, acredita que a redefinição do 

contraditório seja uma das características primordiais deste novo sistema jurisdicional. 

Sob o enfoque desta doutrina, averígua-se que a reinterpretação do princípio do 

contraditório ante à participação potenciada dos litígios estruturais, deve ocorrer a fim de se 

efetivar o direito de influir, a partir do qual se terá decisões legítimas, construídas em um 

ambiente processual dialógico e cooperativo (art. 6º, CPC), entre os diversos sujeitos 

processuais envolvidos e representados na lide. Ainda sobre este ponto, salienta-se que o 

pressuposto da participação potenciada, o qual se relaciona diretamente com o princípio 

fundamental da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva, não enseja que todos os 

envolvidos sejam ouvidos individualmente, pois é algo faticamente impossível. Todavia, 

parafraseando Ada Pellegrini Grinover (1979), se exige que haja, o reconhecimento da 

existência dos interesses difusos, pretendendo-se tutelá-los; ainda, se criar um instrumento 

adequado para sua efetiva e significativa proteção, acolhendo evidentemente, novas formas 

de participação, como instrumento de racionalização do poder. 

A flexibilização procedimental dos processos estruturais é um de seus pontos 

caracterizadores mais agudos. Aplicar regras engessadas do processo civil tradicional em 



17 
 

litígios estruturais é coloca-los em jogo, tendo em vista a sua ampla complexidade que requer 

um rito próprio ou adaptado. Tal fato se faz evidente ao se adentrar no segundo pressuposto 

trazido pela maioria dos estudiosos sobre a temática aqui tratada, qual seja a alteração do 

objeto da lide. 

O tradicional princípio da demanda, também chamado de adstrição ao pedido 

orienta que o juiz esteja limitado às pretensões formuladas pelas partes. Considerar este 

instituto de forma absoluta, diante de um processo estrutural, seria negar a prestação 

jurisdicional pleiteada, e afastar um dos princípios fundamentais dos processos desta 

natureza, qual seja a harmonização dos valores jurídicos trazidos à baila.  

Exigir dos legitimados ativos que contemplem em sua inicial todos os interesses 

a serem tutelados em uma demanda estrutural, é obriga-los ao impossível. Diante da 

causalidade da lide, que é múltipla e polimorfas, e que se acentua durante a tramitação do 

próprio processo, necessário é se adotar os chamados pedidos dinâmicos, cujas razões serão 

construídas e consolidadas no avançar da apreciação do caso e de sua causa. 

Por fim, diante do pressuposto acima aduzido, é possível se ater ao 

desdobramento dos pedidos dinâmicos, nas chamadas decisões prospectivas (COTA, FARIA 

e NUNES, 2018), ou decisões estruturantes/escalonadas, a partir das quais de forma contínua 

e gradual, e valendo-se da conduta gestora do juiz, se tutelará a pretensão jurídica almejada, 

instituindo ações que visem a reorganização, ora em maior grau, ora em menor, a depender 

da lide, da estrutura burocrática pública ou privada violadora de direitos. 

Com base no exposto, conclui-se que o judiciário quando está diante de litígios 

hipercomplexos, cuja causa origina-se da forma em que um ente público ou privado opera 

seu sistema, provocando violações irradiadas de preceitos constitucionais e garantias 

fundamentais de uma coletividade, precisa adaptar e reinventar as formas procedimentais em 

que operará o direito para apreciar de maneira efetiva a demanda em questão. Desta forma, 

partindo de pressupostos e fundamentos específicos, que possibilitem a ampliação da relação 

jurídica, ante à policentria de interesses que circundam a lide e precisam ser levados em 

consideração; que possibilitem ainda, a flexibilização procedimental jurisdicional, desde a 

fase de conhecimento (pedidos dinâmicos), até à fase satisfativa (decisão escalonada, adoção 

de medidas e execuções estruturantes), constitui-se o chamado processo estrutural. 
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Atentando-se aos conceitos e características dos processos estruturais acima 

levantados percebe-se que o litigio decorrente do rompimento da barragem de rejeitos da 

Mina Córrego do Feijão em Brumadinho/MG vai ao encontro de muitas dos pontos aduzidos, 

sendo o que se passa a demonstrar.  

 

3 O LITIGIO COLETIVO DA BACIA DO PARAOPEBA, EM RAZÃO DO 

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM 

BRUMADINHO/MG, À LUZ DA CONCEPÇÃO TEÓRICA DO PROCESSO 

ESTRUTURAL 

 

Objetivando demonstrar de que forma o Processo Coletivo do Paraopeba se 

perfaz na perspectiva de um processo estrutural, se apontará neste capítulo características 

próprias do litigio e de sua judicialização, desde o estado de coisas inconstitucional e 

desconforme, instaurado em razão do rompimento, até as medidas estruturantes inerentes ao 

processo como os pedidos dinâmicos, participação potenciada de diversos atores sociais e 

entidades, às decisões prospectivas advindas da postura gerenciadora do juízo da causa.  

 

3.1 O Estado de Coisas Inconstitucional e Desconforme 

 

O Estado de Minas Gerais, como seu próprio nome indica, é nacional e 

internacionalmente reconhecido por suas minas de minério. Desde sua colonização fora 

marcado pela exploração do referido recurso natural nas diversas cidades e montes que o 

compõe, sendo, portanto, uma das principais fontes de renda do ente federativo. Apesar da 

atividade desempenhar um importante papel econômico no estado, desde o ano de 2015, os 

riscos e consequências socioambientais do sistema de exploração e operação das mineradoras 

no Estado de Minas ficaram em evidência, a nível mundial. 

 No dia 05 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos de Fundão, situada no 

distrito de Bento Rodrigues em Mariana/MG, e de propriedade da mineradora Samarco S.A, 

cujas acionistas são a Vale S.A e a BHP Billiton, rompeu, fazendo do distrito um verdadeiro 

mar de lama. Com o episódio 19 pessoas morreram, e inúmeras foram atingidas, com a perda 

de suas casas, bens, familiares, e com contaminação da bacia do Rio Doce pela lama, que 

chegou ao litoral norte do Espirito Santo. As repercussões do rompimento ainda se perfazem. 
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Completos três anos do evento citado, na cidade mineira de Brumadinho, mais 

uma barragem se rompeu. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem B-I da Mina Córrego de 

Feijão, sob responsabilidade da empresa Vale S.A, cedeu em fração de segundos, soterrando 

as barragens B-IV e B-IV-A,  cessando, consequentemente, a vida de mais de 270 pessoas, e  

colocando em jogo a realidade ambiental, social, econômica, cultural e territorial de diversas 

comunidades situadas ao longo da bacia do Rio Paraopeba, que fora atingido pelos resíduos 

do rompimento. 

 

  

 

  

 

Em breve retrato dos eventos acima mencionados, difícil não reconhecer se estar 

diante de um Estado de Coisas Inconstitucional. O instituto, diretamente relacionado com o 

chamado Estado Permanente de Desconformidade aduzido por Didier, Oliveira e Zaneti 

(2020), fora levantado pela Corte Constitucional Colombiana em diversos julgados que 

envolviam litígios estruturais, entre eles, o referente ao deslocamento forçado de 

Fonte: G1, 2015. 

 
 

Fonte: G1, 2015. 

 

Fonte: G1, 2015. 

 
Fonte: G1, 2015. 

 

Figura 1 – Antes do rompimento da 

Barragem de Fundão 
Figura 2 – Após o rompimento da 

Barragem de Fundão 

Figura 3 – Antes do rompimento das 

Barragens do Córrego do Feijão 

 

Figura 4 – Após o rompimento das 

Barragens do Córrego do Feijão 
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colombianos por situação de violência. Na decisão T – 025/04 a Corte, assim definiu os 

elementos que confirmam a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional: 

Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas 

inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada. 

En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de derechos que 

enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo 

legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de 

múltiples derechos. En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia 

de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es el 

elevado volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados para 

obtener las distintas ayudas y el incremento de las mismas. En tercer lugar, los 

procesos acumulados en la presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas 

inconstitucional y señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte 

de la población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que 

las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto 

lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una 

única entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los 

desplazados reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta 

providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre lo que 

dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial 

dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la evolución del 

problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la 

capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a él. En conclusión, 

la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional 

relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por 

ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita 

de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar 

tal estado de cosas.6 (CORTE COLOMBIANA. Sentença T- 025/04, Relator: 

Manuel José Cepeda Espinosa, julgamento em 22/01/2004, grifos nossos) 

 

 
6 Vários elementos confirmam a existência de uma situação inconstitucional no que diz respeito à situação da 

população deslocada internamente. Em primeiro lugar, a gravidade da situação de violação de direitos 

enfrentada pela população deslocada foi expressamente reconhecida pelo mesmo legislador ao definir a 

condição de deslocada e ao evidenciar a violação massiva de múltiplos direitos. Em segundo lugar, outro 

elemento que confirma a existência de uma situação inconstitucional em matéria de deslocamento forçado é o 

elevado volume de ações de proteção movidas pelos deslocados para obter os diversos auxílios e o aumento do 

referido montante. Em terceiro lugar, os processos acumulados na presente ação de proteção confirmam este 

estado de coisas inconstitucional e indicam que a violação de direitos atinge grande parte da população 

deslocada, em múltiplos pontos do território nacional e que as autoridades não têm adotado as correções 

necessárias. Quarto, a violação contínua de tais direitos não é atribuível a uma única entidade. Em quinto lugar, 

a violação dos direitos dos deslocados baseia-se nos fatores estruturais previstos no artigo 6º desta norma, entre 

os quais se destaca a falta de correspondência entre o que diz o regulamento e os meios para cumpri-lo, aspecto 

que adquire um Esta é uma dimensão especial quando se olha para os recursos insuficientes dada a evolução do 

problema do deslocamento e a magnitude do problema é avaliada em relação à capacidade institucional para 

responder de maneira oportuna e eficaz. Em conclusão, o Tribunal declarará formalmente a existência de uma 

situação inconstitucional em relação às condições de vida da população deslocada internamente. Por isso, tanto 

as autoridades nacionais como as territoriais, no âmbito das suas atribuições, deverão adaptar as medidas 

correctivas para ultrapassar tal estado de coisas. (tradução nossa). 
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  Tanto o rompimento da barragem de Fundão, quanto o rompimento e 

soterramento das barragens do Córrego do Feijão, sendo este o objeto do presente estudo, 

reverberam em uma violação massiva e sistêmica de direitos fundamentais, 

constitucionalmente garantidos. Observa-se haver em ambos os eventos, a omissão reiterada 

do Poder Público ante às medidas regulamentares e fiscalizatórias diante da pratica contínua, 

por parte de mineradoras, na adoção de barragens por alteamento à montante7, que coloca e 

colocou em jogo direitos transindividuais de diversos municípios mineiros.  

Ante a urgência e a necessidade de intervenção, o Poder Judiciário fora acionado 

imediatamente, após o desastre-crime de Brumadinho, por meio de um processo coletivo, 

que engloba ações civis públicas (5010709-36.2019.8.13.0024/5026408-

67.2019.8.13.0024/5044954- 73.2019.8.13.0024/5087481-40.2019.8.13.0024) ajuizadas por 

legitimados ativos como o Estado de Minas Gerais,  o Ministério Público, e a Defensoria 

Pública, respectivamente, e que objetiva, dentre suas especificidades, a responsabilização da 

empresa demandada em reparar integralmente todos os danos por ela causados. 

Diante da hipercomplexidade fática e jurídica que o litigio enseja, uma vez ter o 

rompimento afetado, direta ou indiretamente, mais de 35 municípios mineiros (IGAM, 2010) 

que se valiam da bacia do Paraopeba como seu meio de renda, de lazer, de acesso à água para 

consumo, cultivo e criação, de alimentação, entre outras formas, as Instituições de Justiças 

legitimadas no caso, bem como o Poder Judiciário se viram, e vem sendo compelidos a adotar 

formas não convencionais, mas necessárias, para conseguir valorar todos os fatores 

estruturais que circundam a lide, e adotar formas apropriadas e justas de correção do estado 

desconforme instaurado.   

 

3.2 A intrínseca flexibilização procedimental e as posturas estruturantes adotadas no 

processo do Paraopeba 

3.2.1 A delimitação dos pedidos concernentes à causa: a adoção dos pedidos dinâmicos 

Diante da ocorrência do rompimento, a Advocacia-Geral do Estado de Minas 

 
7 Método utilizado nas barragens de resíduos para ampliação de sua capacidade, em que se constrói degraus 

sobre os rejeitos decantados ao fundo da barragem. É considerado o método mais barato e inseguro para 

deposito de rejeitos. Seu uso fora proibido em 2019 pela Lei Mar de Lama Nunca Mais. (GUAICUY, 2020) 
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Gerais – AGE/MG, bem como o Ministério Público do Estado -MPMG, acionaram o Poder 

Judiciário com três Ações Cautelares em Caráter Antecedente com Pedido Liminar, com as 

respectivas numerações: 5010709-36.2019.8.0024/5044954-73.2019.8.13.0024 (Danos 

ambientais) /5087481-40.2019.8.13.0024 (Danos econômicos). A adoção destas tutelas 

provisórias como primeira medida judicial a ser adotada pelas Instituições de Justiça remonta 

a dificuldade de abstração de toda a extensão e causalidade da lide. 

 Por se tratar de um litigio coletivo irradiado, cuja causa é burocrática e estrutural, 

e que suas repercussões lesivas atingem subgrupos de uma coletividade em intensidades 

qualitativo e quantitativamente diversas (informação verbal)8, há uma grande dificuldade, 

por parte dos legitimados ativos do Processo Coletivo em questão, em comtemplarem, desde 

o primeiro momento, todas as nuances, pretensões e medidas que a lide requer e enseja.  

Analisando os pedidos formulados nas referidas cautelares, se observa que estes 

foram de cunho emergencial e genéricos, como forma de ganho de tempo para vislumbrar as 

reais pretensões que deveriam ser, em regra, aduzidas no aditamento às iniciais, nos termos 

do artigo 308 do CPC. A indisponibilidade dos bens da mineradora, como forma de se 

resguardar o custeio das medidas emergências e reparatórias a serem providenciadas, foi 

ponto comum em todas as tutelares. Preocupando-se com o acolhimento e assistência aos 

atingidos e atingidas pelas barragens, a cautelar 5087481-40.2019.8.13.0024 do Ministério 

Público de Minas, pelos danos econômicos, se destacou ao pedir, entre outros pontos: 

[...]IV. Que a requerida se responsabilize pelo acolhimento, abrigamento em 

hotéis, pousadas, imóveis locados, arcando com os custos relativos ao 

translado, transporte de bens móveis, pessoas e animais, além de total custeio 

da alimentação, fornecimento de água potável, observando-se a dignidade e 

adequação dos locais às características de cada família, sempre em condições 

equivalentes ao status quo anterior ao desastre, para TODAS as pessoas que 

tiverem comprometidas suas condições de moradias em decorrência do 

rompimento das barragens, pelo tempo que se fizer necessário; 

VI. Que a requerida seja compelida, imediatamente, a assegurar à coletividade 

dos moradores atingidos integral assistência, devendo, para tanto, 

disponibilizar equipe multidisciplinar composta por, no mínimo, assistente 

social, psicólogo, médico, arquiteto, e em quantidade suficiente, para o 

atendimento das demandas apresentadas pelas pessoas atingidas;[...] (TJMG. Ação 

Civil Pública n.º 5084481-40.2019.8.13.0024, Inicial da Ação Cautelar do MPMG 

do dia 25/01/2019, grifos nossos). 

 
8 Informação fornecida por Edilson Vitorelli, na palestra Litígios Estruturais, MP e Tutela Coletiva, em Curitiba, 

março de 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NrVLBQIeBtk. Acesso em: 12 set. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=NrVLBQIeBtk
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Em contrapartida, a liminar da AGE/MG, 5010709-36.2019.8.13.0024, bem 

como a por danos ambientais do MPMG ( 5044954-73.2019.8.13.0024), visionaram as 

medidas mitigatórias e de precaução a serem adotadas a fim de se conter os avanços dos 

rejeitos das barragens rompidas, e o monitoramento dos riscos e instabilidade da Barragem 

VI, que também compõe o Complexo Minerário do Feijão, aduzindo, respectivamente, 

alguns dos seguintes pedidos:  

[...] O pedido de tutela final apresentará identidade em relação ao que se pretende 

neste requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, para que seja 

condenada a parte ré a reparar todos os danos emergências provocados pelo 

acidente em tela (sem prejuízo de outras ações judiciais que comtemplam os 

demais danos causados) e a: 

i. Estancar, em até 05 (cinco dias), o volume de rejeitos a lama que ainda 

continuam a vazar da barragem rompida; 

ii. Iniciar, imediatamente, a remoção do volume de lama lançado pelo 

rompimento da barragem, informando mensalmente a este Juízo e às 

autoridades competentes as atividades realizadas e os resultados obtidos; 

iii. A realização imediata do mapeamento dos diferente potenciais de 

resiliência da área atingida, observados no mapeamento a espessura da 

cobertura de lama, a granulometria e o PH do material, além da possível 

concentração de materiais pesados, com vistas a construção de um cenário 

mais robusto que permita a elaboração de um plano de recomposição desta 

áreas; 

iv. Adotar, imediatamente, a proliferação de espécies sinantrópicas (ratos, 

baratas, etc.) e vetores de doenças transmissíveis ao homem e aos animais 

próximos às residências e comunidades, por si ou por empresa 

especializada devidamente contratada, comprovando-se a adoção das 

medidas em juízo no prazo de 05 dias. [...] (TJMG. Ação Civil Pública n.º 

5010709-36. 2019.8.13.0024, Inicial da Ação Cautelar da AGE/MG do 

dia 25/01/2019, grifos nossos). 

 

[...] A.1) à REQUERIDA a adoção de todas as necessárias – com utilização da 

melhor tecnologia existente- para garantir a estabilidade da barragem VI do 

Complexo Mina do Feijão. 

Requer que a REQUERIDA seja intimada a apresentar relatórios sobre as 

medidas que estão sendo adotadas e a situação de estabilidade ou não da 

Barragem VI à SEMADD, Defesa Civil estadual e dos Municípios em risco, 

Corpo de Bombeiros, a cada 06 (seis) horas ou em menor tempo se 

necessário;[...]. (TJMG. Ação Civil Pública n.º 5044954-73.2019.8.13.0024. 

Inicial da Ação Cautelar do MPMG do dia 25/01/2019, grifos nossos). 

 

Em momento posterior, as referidas Instituições realizaram o aditamento às 

iniciais de suas cautelares, ajuizando, portanto, as respectivas ações civis públicas. Pela 

lógica do regramento tradicional do processo civil brasileiro, os pedidos formulados para 

terem validade e serem apreciados pelo juízo devem ser certos, líquidos e determinados, salvo 
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hipóteses legalmente previstas (vide artigos 322 e 324 do CPC). Ao analisar, entretanto, os 

pedidos aditados às cautelares, percebe-se que na lide em questão, a regra não se deu bem 

assim. Além de comtemplarem mais pedidos liminares que os já postos inicialmente, 

averígua-se que em ambas as ACP’s a lista de pedidos, incluindo os de caráter definitivo, 

feitos em menor grau, se deram de maneira exaustiva, e embora já mais específicos e 

delimitados que os feitos em sede cautelar, se mantiveram amplos, e principalmente, 

dinâmicos. 

 A dinamicidade, se faz evidente, como exemplo, na adoção estratégica de 

planos, programas e cronogramas de ações que visem a reparação integral pelos danos 

causados. Sobre este ponto, parafraseando Vitorelli (2018), uma vez aprovados pelo juízo, e 

implementados, por um longo período considerável, os planos implicarão na avaliação e 

reavaliação dos impactos diretos e indiretos causados pelo comportamento da instituição 

privada que levou ao rompimento, analisando os recursos necessários e suas fontes, e os 

efeitos colaterais das mudanças e ações promovidas pelo processo sobre os demais atores 

sociais. Neste sentido, demonstra-se, exemplificativamente, os planos requeridos na ACP  

5044954-73.2019.8.13.00249  

[...] a REQUERIDA deverá, no prazo de até 10(dez) dias, elaborar, submeter aos 

órgãos competentes e implementar (executar) plano de ações, com 

cronograma definido e metas(inclusive ações expressas a serem executadas até o 

início do próximo período chuvoso de 2019), com o fim de assegurar 

permanentemente: a) a cessação do avanço da pluma de contaminantes; b) a 

dispersão de contaminante pelo ar; c) a contaminação do solo, agua, lençol freático 

e fontes de agua mineral; d) a cessação/estancamento do carreamento de rejeitos, 

substancias contaminante e materiais mobilizados pelo rompimento das barragens 

de responsabilidade da REQUERIDA para os cursos d’agua da bacia hidrográfica, 

especialmente o rio Paraopeba e seu sistema de lagoas.[...]  

4. No prazo de 30 (trinta) dias, elaborar e apresentar aos órgãos competentes, 

executando conforme cronograma: 

4.1) Plano de prevenção a novos danos, mitigação, recuperação e compensação 

socioambiental da totalidade do impacto ambiental (incluindo o meio ambienta 

natural, cultural e artificial) ocorrido em decorrência do rompimento das barragens 

de sua responsabilidade. [...] 

d) plano global de recuperação urbana, realizando a reconstrução do meio 

urbano afetado- especialmente nas comunidades da Vila Ferteco e Barro Nova 

Cachoeira – dotando os núcleos urbanos de equipamento urbanísticos e 

comunitários, tais como estradas ruas, pontes dutos, praças, áreas verdes, de lazer, 

 
9 Link para acesso à íntegra da inicial (antiga numeração 50000056-68.2019.8.13.0090): 

https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA969805E6F0169827407AF567

C.   

https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA969805E6F0169827407AF567C
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA969805E6F0169827407AF567C
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equipamento de infraestrutura urbana, em especial, saneamento básico e linhas de 

transmissão elétrica, destruídos ou danificados pelo desastre. [...] 

e) realização de diagnóstico completo do patrimônio cultural afetado e 

elaboração e execução de:  

(I) programa para restauração dos bens do patrimônio material, inclusive 

arqueológico, passível de ser restaurado; 

(II) programa de salvaguarda do patrimônio imaterial; 

(III) programa para restabelecimento do patrimônio paisagístico; 

(IV) programa para restabelecimento e fomento do turismo local e regional. 

[...] 

4.2) Plano de monitoramento ambiental para toda a bacia hidrográfica do rio 

Paraopeba, visando conhecer a novos danos, mitigação, recuperação e 

compensação socioambiental a serem desenvolvidas. [...]. (TJMG. Ação Civil 

Pública n.º 50449-73.2019.8.13.0024, Aditamento à Cautelar do dia 13/03/2019). 

 

Além da similitude dos pedidos dinâmicos em ambas as ações coletivas, a 

referência e complemento de uma ao pedido da outra é um ponto que deve ser levantado. 

Embora ajuizadas por Instituições diversas, a cooperação e entrelaço entre os legitimados 

ativos se faz evidente em toda a nuance processual. Nesse interim, cita-se o pedido estrutural 

feito pelo MPMG em sua ACP 5087481-40.2019.8.13.002410, por danos econômicos, que se 

prima ao exigir que à requerida Vale S.A , seja determinado a obrigação de custear  entidades 

instituídas para fazer valer os pedidos consignados no âmbito do processo n.º 5010709-

36.2019.8.13.0024. Nesse sentido: 

  [...] 5. Determine que a Requerida custeie integralmente a contratação de 

entidades que prestarão assessoria técnica independente às pessoas atingidas, 

no mínimo, nas cinco regiões previstas no Termo de Referência e respectivo Edital 

de Chamamento Público (em anexo) já publicados e consignados no âmbito do 

processo n.º 5010709-36.2019.8.13.0024, que tramita perante a 6ª Vara da Fazenda 

Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte; 

6. Determine que a Requerida custeie entidade/corpo técnico multidisciplinar, que 

seja independente em relação à Requerida, seja escolha seja feita por este Juízo, 

ouvido o MPMG, para que elabora Diagnostico Social e Econômico e Plano de 

Reparação Integral de Danos, obedecendo o seguinte:  

6.1 identificar grupos sociais ou pessoas atingidas que necessitem de imediata 

inclusão no “pagamento emergencial”, já acordado no âmbito do processo n.º 

5010709-36.2019.8.13.0024, que tramita perante a 6ª Vara da Fazenda Pública e 

Autarquias da Comarca de Belo Horizonte a ação; [...] 

6.3 identificar grupos sociais ou pessoas atingidas que necessitem de imediato 

recebimento de adiantamentos de indenização/outros pagamentos emergenciais; 

6.4 identificar, avaliar e valorar toda a integralidade dos danos sociais e 

econômicos, causados pelo desastre à pessoas e grupos sociais e coletividades 

atingidas, em todas as suas dimensões, extensão e intensidade, ressalvando-se a 

 
10 Link para acesso à íntegra da inicial (antiga numeração 50000053-16.2019.8. 13. 0090): 

https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA96A6D42B9016A6F864AFB6

150.  

https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA96A6D42B9016A6F864AFB6150
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA96A6D42B9016A6F864AFB6150
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competência da Justiça do Trabalho; [...]. (TJMG. Ação Civil Pública 508781-

40.2019.8.13.0024. Petição inicial MPMG do dia 29 de abril de 2019). 

 

 

Por todo exposto, é possível afirmar que o regramento tradicional processual do 

pedido certo, liquido e determinado, em razão das complexas nuances do litigio do 

Paraopeba, se torna inviável ao procedimento adotado na lide em questão. Conforme pondera 

Nunes e Cota (2018, p. 249), adotá-lo seria supor que “o autor da ação conheça com clareza, 

desde o momento em que o formula, o objeto e a extensão de sua pretensão, sabedor de que 

não poderá, após o saneamento do processo, promover qualquer modificação”. Não sendo 

esta a realidade dos legitimados ativos das presentes ações coletivas, os pedidos dinâmicos 

se perfazem como medida estrutural adequada, e junto a eles a chamada participação 

potenciada e as decisões prospectivas, que atrelados ao princípio suprassumo da 

consensualidade, serão os pontos destrinchados na seção seguinte. 

 

3.2.2 Os mecanismos propensores à ampliação da cognição do juízo da causa e ao acesso 

efetivo à justiça: da participação potenciada às decisões prospectivas 

 

Conforme exposto, várias Ações Civis Públicas foram ajuizadas por diferentes 

legitimados ativos em face da Vale S.A, empreendimento responsável pelas barragens 

rompidas. Por ambas as ACP’s objetivarem, como ponto principal, a condenação do 

empreendimento em reparar integralmente todos os danos por ele causados, as ações 

passaram a tramitar11 e serem decididas em conjunto, perante a 6ª Vara Estadual da Fazenda 

Pública e Autarquias de Belo Horizonte, atual 2ª Vara, sendo instituída uma governança para 

o litigio, na qual além da AGE/MG e MPMG, já constituídos como polo ativo das ações, a 

DPMG ingressara como coautora na lide, sendo ainda admitidos a DPU, o MPF e a AGU 

como amicus curiae (art. 138, CPC). 

Ajuizadas as ações e realizados os primeiros pedidos dinâmicos, sejam em caráter 

cautelar ou definitivo, o Poder Judiciário do Estado Minas Gerais passou a se vincular à 

demanda, e a ser obrigado a assumir posturas procedimentais e decisórias estratégicas e 

estruturadas, a fim de gradualmente, e em conjunto com a empresa demandada, e demais 

 
11 Em um primeiro momento, foram ajuizadas na Comarca de Brumadinho. 
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atores reordenarem o estado desconforme de violações causados pelo rompimento. Se valer 

da postura assimétrica de um tradicional julgador; considerar de forma absoluta a regra da 

estabilidade da demanda, bem como o princípio da adstrição ao pedido; se reportar às 

audiências como espaços únicos para fins de comprovações e julgamentos declaratórios, 

constitutivos ou mandamentais, como se estivesse diante de uma causa binária e de cunho 

meramente patrimonial, não seria uma opção adequada a ser tomada pelo julgador da lide.  

Desta feita, o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e de Autarquias de Belo 

Horizonte, deixou de exercer o papel daquele que se convence para decidir em nome de 

alguém, assumindo a adequada postura de um administrador da participação potenciada para 

a solução da lide, se tornando assim um partícipe e não um assimétrico julgador. (informação 

verbal)12. A postura mencionada, fica clara, nas audiências, até então, realizadas no processo, 

que se tornaram verdadeiras mesas de negociação para construção conjunta de decisões 

presididas e incentivadas pelo juiz da causa, destoando de um tradicional espaço de mera 

valoração e decisão sobre provas. Citando Yeazell (1977, p. 244), VITORELLI (2018, p. 10), 

assim versa: 

A comunidade de comunicação que se deve criar em um processo estrutural, tanto 

na fase de decisão, quanto na de implementação, é a razão pela qual Yeazell 

comparou esses processos a um town meeting. A atividade jurisdicional passa a se 

assemelhar mais com os debates comuns em órgãos administrativos e legislativos 

do que com aquilo que tradicionalmente ocorre em um processo judicial. Isso 

ajuda a contornar o problema do grande número de pessoas que serão 

impactadas pelo processo e a diversidade de situações fáticas nas quais elas se 

encontram, o que “torna desejável que o juiz ouça pelo menos alguns grupos 

afetados, até mesmo (ou especialmente) aqueles que estão descontentes com 

medida que será aplicada”. Os eventos podem servir para registrar insatisfações, 

verificar se a solução pretendida é razoavelmente factível, apontar falhas nas 

propostas ou indicar alternativas. Além disso, o modelo também permite que os 

fatos sejam constantemente reanalisados, já que os contextos dos litígios 

estruturais são, por natureza mutáveis. “O juiz usa sua posição central no 

processo para lançar influência muito além dos limites imediatos do caso que 

está diante dele, avaliando o impacto dos resultados de dentro do tribunal na 

distribuição de influência fora dele”. (VITORELLI, 2018, p. 10, grifos nossos). 

  

A primeira passagem acima grifada propositalmente, abre espaço para se 

dissertar sobre a participação e engajamento dos atingidos e atingidas, junto às mesas e 

 
12 Informação fornecida por Sandoval Alves, na palestra “A negociação dos grande litígios e problemas pelo 

MP”, em agosto de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zn2Nt8qszIk. Acesso em: 01 set. 

2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn2Nt8qszIk
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processos de negociação ocorridos no Processo Coletivo do Paraopeba. Em resposta ao 

questionário que lhe fora submetido (Apêndice A), a Defensora Pública do Estado de Minas 

Gerais, Dra. Carolina Morishita, que está à frente da causa, representando a instituição, 

considerou que a principal vantagem da postura assumida pelo juízo como um gerenciador 

da lide, é que: 

[...] o avanço constante em audiências traz a possibilidade das pessoas atingidas 

acompanharem os andamentos e ritmos do processo de forma mais próxima. O 

andamento de peças processuais seguidas de decisões não traz o mesmo 

engajamento das pessoas, impactando a mobilização, construção de pautas e 

refletindo nos avanços. Além disso, as conquistas, ainda que não venham no ritmo 

desejado, tem uma progressão constante. A postura tradicional não permitiria o 

mesmo ritmo e dinamismo processual. (MORISHITA, 2020).     

 

  Como forma de propiciar maior engajamento e mobilização dos atingidos e 

atingidas junto a suas comissões e movimentos, (MAB, como exemplo), além de 

participarem das audiências judiciais ocorridas em primeira instância,  embora que em 

quantidade mínima, e não tendo o direito à fala,  as assessorias técnicas independentes – 

ATI’s, objeto de pedido na inicial do MPMG (ACP 5087481-40.2019.8.19.0024), foram 

instituídas no processo coletivo como forma de se garantir a participação informada das 

pessoas atingidas pelo rompimento e soterramento das barragens do Complexo do Feijão, 

desempenhando ainda, o papel de assistentes técnicos (art. 465, II, CPC) do MPMG e DPMG 

legitimados ativos da causa. Com este enfoque, o termo de referência das assessorias (Anexo 

B), custeadas pela Vale S.A, vinculado à ACP n. 5010709-36.2019.8.13.0024, prevê:  

[...]1.1.1. O presente Termo visa efetivar o direito à assessoria técnica 

independente às pessoas atingidas pelo Rompimento. 1.1.2. A assessoria 

técnica visa, de forma multidisciplinar, garantir o direito à informação, 

inclusive técnica, às pessoas atingidas, em linguagem adequada às 

características socioculturais e locais, bem como possibilitar a participação 

informada nos processos de reparação integral dos danos decorrentes do 

Rompimento. 1.1.3. A assessoria técnica será independente e vinculada somente 

às demandas e necessidades das pessoas, famílias e comunidades atingidas, por 

elas escolhida de forma autônoma e segundo as disposições estabelecidas nos itens 

seguintes. [...] 1.3 As Instituições de Justiça cuidarão para que não haja nenhum 

tipo interferência por parte da Vale em todo processo relacionado às escolhas de 

Assessoria Técnica. 1.4. A extensão territorial atingida pelo Rompimento será 

dividida em 05 (cinco) regiões: a) Região 1 - Brumadinho; b) Região 2 - Mário 

Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, Igarapé e Juatuba; c) Região 3 - 

Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, Fortuna de Minas, São José da 

Varginha, Pequi, Maravilhas, Papagaios e Paraopeba; d) Região 4 - Pompéu 

e Curvelo; e) Região 5 - Demais municípios banhados pelo Lago da UHE de 

Três Marias (São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas, 

Biquinhas, Paineiras, Martinho Campos, Abaeté e Três Marias) 1.4.1. Outros 
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municípios que por ventura venham a ser atingidos poderão ser incorporados 

às regiões já existentes ou formarem uma nova região, de acordo com 

avaliação técnica das Instituições de Justiça. 1.5. As Instituições de Justiça 

cuidarão para que todas as pessoas, famílias e comunidades que sofreram ou 

possam sofrer algum dano ou que tenham seu modo de vida afetado pelo 

Rompimento tenham garantido o direito à Assessoria Técnica independente. 

(TJMG. Ação Civil Pública n.º 5010709-36.20119.8.13.0024, Termo de 

Referência das Instituições de Justiça do dia 04/04/2019, grifos nossos). 

 

Sendo eleitas pelas comunidades atingidas ao longo da bacia do Paraopeba, a 

AEDAS – Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, o NACAB – Núcleo de 

Assistência Técnica às Comunidades Atingidas por Barragens, e o Instituto Guaicuy – SOS 

Rios das Velhas, se tornaram assessores técnicos (Anexo C) da Região 1, Região 2 e 3, e 

Região 4 e 5, respectivamente, sendo ainda o INSEA – Instituto Nenuca de Desenvolvimento 

Sustentável eleito para assessorar os indígenas Pataxó Hã Hã Hãe e Pataxó da Aldeia Não 

Xohã, localizadas em São Joaquim de Bicas/MG. Compostos por equipes multidisciplinares 

desde a área da saúde, economia, agrário, direito, mobilização, à assistência social, ambas as 

assessorias, considerando as peculiaridades e interesses próprios de cada região, e 

orientando-se por seus planos de trabalhos apresentados em juízo, vem desempenhando um 

trabalho direto com os atingidos e atingidas através de metodologias próprias, para que a 

partir destes a matriz de danos, para fins da reparação integral seja construída no processo.  

Visando coordenar e uniformizar as diversas atividades, demandas e estudos 

levantados pelas assessorias técnicas independentes, em conjunto com as comunidades 

atingidas, a PUC/Minas fora designada para exercer o papel de Coordenação e 

Acompanhamento Metodológico e Finalístico -CAMF junto às ATI’s (Anexo D), a fim de 

sistematizar os diversos relatórios produzidos, como os concernentes ao fornecimento de 

água, e pagamento emergencial levados ao juízo através das Intuições de Justiça.  

A reparação integral pode ser clara do ponto de vista jurídico para o juiz, porém 

é hipercomplexa do ponto de vista fático, levando em conta suas múltiplas dimensões e 

dificuldade de implementação. Partindo desta afirmativa, retoma-se a segunda passagem 

grifada há algumas linhas acima na citação de Vitorelli (2018), a qual remonta que o modelo 

do processo estrutural:  

 [...] “permite que os fatos sejam constantemente reanalisados, já que os 

contextos dos litígios estruturais são por natureza mutáveis. “O juiz usa sua 

posição central no processo para lançar influência muito além dos limites 
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imediatos do caso que está diante dele, avaliando o impacto dos resultados de 

dentro do tribunal na distribuição de influência fora dele” (VITORELLI, 2018, 

p. 10, grifos nossos). 
 

Sendo dinâmicos, os pedidos feitos nas ACP’s como demonstrado na seção 

anterior, em razão da extensão dos danos transindividuais causados e de sua conflituosidade, 

as decisões da causa não poderiam se dar em contrassenso desta característica. Pela 

mutabilidade do conflito de interesse público, o regramento da estabilidade da demanda (art. 

329, CPC), bem como o da adstrição ao pedido (arts. 141 e 492 do CPC) são forçados a serem 

relativizados na lide do Paraopeba.  

Como posto, as audiências realizadas no âmbito da 2ª Vara da Fazenda Pública e 

Autarquias de Belo Horizonte, são espaços de desenvolvimento de pautas no processo, em 

que a todo o momento novas demandas, principalmente as de cunho mitigatório são 

apresentadas ao juiz, e ordenadas de forma horizontalizada e cooperativa, o que configura as 

chamadas decisões prospectivas. Estas ainda se perfazem, na realidade dos vários acordos 

selados nas ações, como o TC Fauna, TC Água, TAP sobre o Auxilio Emergencial, nos quais, 

as medidas adotadas são homologadas e não impostas pelo juiz, sendo gradativamente, 

implementadas no decorrer processual.  

Quanto ao princípio da adstrição ao pedido nos processos estruturais, Ada 

Pellegrini Grinover (2015) salienta que suas sentenças não podem e não devem estar adstrita 

apenas ao pedido especifico da inicial, devendo ser muito mais ampla, uma vez estar a 

atividade do juiz vinculada à primazia do mérito, que na lide em questão se funda em direitos 

humanos e fundamentais. Neste sentido, a Dra. Carolina Morishita, quando arguida sobre a 

possibilidade de o juiz da causa do Paraopeba atuar para além dos pedidos formulados, de 

modo a garantir os interesses dos atingidos e atingidas, afirmou que: 

[...] no desenrolar do processo, entendo que é possível o juízo compreender com 

aquilo que é levado pelas partes, mais especialmente pelas pessoas atingidas, que 

algum ponto não pleiteado seja pauta relevante e que traga uma determinação de 

atendimento daquela demanda. Por exemplo, a pauta da água permitiria essa forma 

de atuar. (MORISHITA,2020). 

 

Sobre a flexibilização dos regramentos anteriormente apontados, entende-se que 

estes se constituem na sistemática tradicional do processo civil como mecanismos 

primordiais para afastar atos protelatórios, bem como garantir a segurança e celeridade da 
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pretensão da lide. Todavia, conforme lição aduzida por Cota e Nunes (2018, p. 246), em 

litígios multipolares, podem se transformar em óbice à concretização de determinados 

direitos ou ao acesso à justiça, se não relativizados.    

Caminhando para o fim das demonstrações das medidas estruturais adotados no 

litigio do Paraopeba, que o configura na perspectiva de um processo estrutural, menciona-se 

sobre o Comitê Técnico Cientifico da UFMF- CTC/UFMG, que visando propiciar maior 

ampliação cognitiva a todas as partes envolvidas no processo, primando a do juiz, fora 

instituída como perito do juízo (Anexo E), passando a realizar as chamadas públicas para 

apresentação de subprojetos que serão escolhidos e submetidos para quesitação, todos feitos 

em autos próprios (ACP 5071521-44.2019.8.13.0024) por determinação judicial. Neste 

sentido: 

 [...] Em seguida, pelo MM. Juiz, considerando os artigos 369 e 370 do CPC/2015, 

com a incumbência do MM. Juiz de dirigir as provas necessárias para a solução da 

lide, em atenção ao artigo 357, §3º, do Saneamento Cooperativo, art. 378, da 

colaboração com o Poder Judiciário e do artigo 139, II e VI, com razoável duração 

do processo e possibilidade da produção da prova adequada às necessidade do 

conflito, todos do CPC, com a concordância de todos, foi instituído nesta data, o 

Comitê Técnica para auxílio do Juízo [...]. O MM. Juiz determinou que para a 

efetivação dos trabalhos técnicos do Comitê, esta Ata de Audiência seja 

distribuída por dependência, para constituição de autos apartados em anexo, 

nos termos do artigo 396 do CPC [...]. Nesses autos apartados, todos os projetos 

apresentados pelo Comitê Técnico serão avaliados e aprovados pelo MM. Juiz 

após oitiva das partes. [...] A Advocacia-Geral do Estado, o Ministério Público 

de Minas Gerais e o Ministério Público Federal propuseram que a atuação da 

UFMG considere as medidas emergenciais já implementadas e a serem 

determinadas e também colabora com a elaboração do planejamento de 

recuperação socioeconômica e socioambiental que vem sendo elaborado pelos 

órgãos doo Estado de Minas Gerais, pelo Ministério Público de Minas Gerais 

e pela Vale S.A. Ressaltaram que entendem que haverá maior efetividade nos 

trabalhos desenvolvidos pela UFMG se estes se pautarem na identificação de 

medidas complementares e solução eventuais divergências de entendimentos 

técnicos entre as partes no processo. [...]. (TJMG. Ação Civil Pública – 5026408-

67.2019.8.13.0024, Ata de Audiência realizada no dia 21/05/2019, grifos nossos).  

  

Além disto, cita-se o trecho retirado da Chamada Pública da UFMG n.º 01/2019 

(Anexo F), que expressa os objetivos específicos do Comitê: 

[...]Os objetivos específicos do Projeto Brumadinho -UFMG são: identificar e 

avaliar as necessidades emergenciais, os impactos socioeconômicos, ambientais, 

na saúde, na educação, nas estruturas urbanas, no patrimônio cultural material e 

imaterial e nas populações ribeirinhas, dentre outros impactos em escala local, 

microrregional, mesorregional e regional; e ainda apresentar as necessidades de 
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recuperação e reconstrução em Relatório de Avaliação Consolidado e desenvolver 

Plano de Recuperação. [...] (UFMG, 2019).  

 

  Por fim, mas não menos importante,  como uma das características do Processo 

que deve ser levantado, uma vez colocar em evidencia tanto a participação potenciada, quanto 

a realidade das decisões estruturais/escalonadas, aponta-se pela vinculação direta das 

medidas adotadas na lide a diversos atores sociais, como o Corpo de Bombeiro e a Defesa 

Civil, que tiveram atuação de destaque, principalmente nas primeiras ações emergenciais 

tomadas, junto à força tarefa constituída em prol de Brumadinho. Sobre o ponto destaca-se o 

pedido da ACP 5044954-73.2019.8.13.0024: 

[...]Requer que a REQUERIDA seja intimada a apresentar relatórios sobre as 

medidas que estão sendo adotadas e a situação de estabilidade ou não da 

Barragem VI à SEMADD, Defesa Civil estadual e dos Municípios em risco, 

Corpo de Bombeiros, a cada 06 (seis) horas ou em menor tempo se 

necessário;[...]. (TJMG. Ação Civil Pública n.º 5044954-73.2019.8.13.0024. 

Inicial da Ação Cautelar do MPMG do dia 25/01/2019, grifos nossos). 

 

 A atuação do IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e IEF- Instituto 

Estadual de Florestas, também se perfaz no processo a partir das Recomendações Cedef 

02/2019 e 03/2019 feitas pelo MPMG (Anexos G e H), vinculando a primeira instituição, a 

fornecer água para a dessedentação13 dos animais nas regiões atingidas, e monitorar a 

qualidade das aguas e pontos de escassez; orientando ao segundo instituto, que monitorasse 

a fauna aquática das regiões, e proibisse a atividade de pesca, considerando o nível de 

mortandade de peixes no Rio Paraopeba. Desta forma: 

[...] RECOMENDA ao INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS – 

IGAM, na pessoa de seu Diretor-Geral, que promova o monitoramento da 

qualidade das águas atingida pela lama de rejeitos e de seus afluentes e da 

observância do uso prioritário dos recursos hídricos para a dessedentação de 

animais, nas situações de escassez acarretadas pela contaminação das águas 

do Rio Paraopeba e outros corpos hídricos atingidos, adotando as 

providências administrativas pertinentes em caso de sua violação. [...]. 

(MPMG, 2019, grifo nosso). 

 

[...]RECOMENDA ao INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (IEF), na 

pessoa de seu Diretor-Geral, que: 1. Promova o acompanhamento do 

monitoramento, por equipe técnica qualificada, dos pontos de mortandade 

das espécies da fauna aquática e das medidas a cargo da equipe referida; 2. 

Emita ato proibindo a pesca no Rio Paraopeba e nos rios estaduais afluentes, 

sem prejuízo de outras medidas para a proteção da fauna aquática. [...]. 

(MPMG, 2019, grifo nosso) 

 
13 Fornecer água aos animais que estão privados desta. 
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  Ainda vale mencionar pela vinculação ao processo da Fundação Oswaldo Cruz- 

FIOCRUZ, e Fundação Ezequiel Dias-FUNED, determinadas, no ato da audiência do dia 04 

de abril de 2019, a serem contratadas, respectivamente para implementação de ações de 

vigilância epidemiológica, bem como acompanhamento e monitoramento sanguíneo de seres 

vivos para metais pesados. Por último, salienta-se pela atuação central da COPASA (Anexo 

E), que juntamente com o IGAM, se responsabilizou no TC Água a elaborar pericias quanto 

a qualidade da água do Paraopeba, e manejar o abastecimento da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, que também se vira prejudicada em razão do rompimento. 

Compilando as exposições desta seção conclui-se que para além e em 

complemento aos pedidos dinâmicos adotados nas Ações Coletivas em questão, os quais 

flexibilizam, por consequência, o regramento tradicional da estabilidade da demanda e 

adstrição ao pedido, a participação potenciada, também se evidencia. Tal participação se 

perfaz desde a instituição de uma governança composta por diversas instituições de justiça, 

à designação de entidades como as ATI’s, CAMF/PUC MINAS, CTC/UFMG, IGAM, 

FIOCRUZ, COPOSA, entre tantas outras, que somado à postura gerenciadora do juiz, e 

através de decisões prospectivas, passam a atuar na lide, como meios estruturais e gradativos 

para o alcance da reparação integral objetivada. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se propôs a demonstrar que a instrumentalidade do direito 

serve à sociedade, e a ela deve se amoldar. Neste sentido, embora haja no ordenamento 

jurídico brasileiro, robustos princípios e regramentos que orientam a aplicabilidade do direito 

em face de processos coletivos e/ou individuais, quando se está diante de causas que fogem 

da lógica binária processual, e que versem sobre questões mais amplas e complexas que as 

de cunho meramente patrimonial, o direito precisa se reinventar para efetivar o acesso à 

justiça e a prestação de sua atividade jurisdicional.  

Com este propósito a sistemática dos processos estruturais se torna evidente e 

necessária, para lidar com litígios emblemáticos, como o do Paraopeba, em razão do 
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rompimento e soterramento das barragens da Complexo do Feijão em Brumadinho/MG, cuja 

causa se origina de comportamentos reiterados de uma instituição publica e/ou privada, que 

viola de forma massiva, sistêmica e diversa direitos transindividuais de uma coletividade, e 

que precisa ser reestruturada a fim de alcançar um estado ideal de coisas, que na lide em 

questão, é a reparação integral dos danos causados.  

Desta forma, estudando as premissas inerentes à este recente instituto da 

atividade jurisdicional brasileira, expostas no capítulo 2 deste trabalho,  a ora pesquisadora, 

valendo-se do engajamento e visão crítica adquirida sobre o Processo Coletivo do Paraopeba, 

em razão de seu estágio acadêmico realizado no Instituto Guaicuy- SOS Rios das Velhas, 

compreendeu que este se perfaz na perspectiva de um processo estrutural ante a causalidade 

da lide que o enseja, que é extensa, múltipla e polimorfas. 

Para tanto, a adoção dos pedidos dinâmicos feitos pelas Instituições de Justiça 

nas ações coletivas, de forma ampla, contínua e progressiva, se perfaz como uma das medidas 

estruturais adequadas, sobre a qual o princípio da estabilidade da demanda é relativizado, 

uma vez não ser possível aferir desde de um primeiro momento, todas as extensões do 

problema, que faria os pedidos serem certos, líquidos e determinados. 

Em consequência direta à esta primeira medida, pontua-se pelas decisões 

prospectivas ensejadas no processo em questão, que em razão da participação potenciada 

incidida, pelos múltiplos interesses que circundam a lide, e sujeitos que atuam para efetivá-

la, induz o juízo da causa a assumir uma postura de gerenciador dos processos de negociação 

comumente ocorridos a fim de se alcançar uma solução, que não virá a partir de uma 

imposição e sim de uma postura cooperativa de todos os sujeitos. 

Como último ponto a ser levantado, o que não significa ter se exaurido neste 

trabalho, todas as medidas estruturais validas no Processo, e todas as potencialidades que 

estas trazem para se ir além da reparação integral, e se buscar também a alteração da 

arquitetura mineraria no Estado de Minas Gerais, que por sua atuação reverbera em 

reincidentes violações de direitos fundamentais, alega-se pela instituição e designação de 

atores processuais e  sociais, a exemplo das ATI’s, CAMF/PUC, CTC/ UFMG, IGAM, 

FIOCRUZ, entre outros, que passam a se vincular ao processo como meios próprios e 

estratégicos para se alcançar gradativamente a reparação reputada. 



35 
 

REFERÊNCIAS 

ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no Direito brasileiro: reflexões a partir do 

caso da ACP do carvão. Revista de Processo Comparado, Curitiba, vol.2, n. 2, p.6, 2015. 

Disponível em: http://revistadeprocessocomparado.com.br/wp-

content/uploads/2016/01/ARENHART-Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf.  Acesso 

em: 18 set. 2020.  

 

BACIA Hidrográfica do Rio Paraopeba. Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 

IGAM, Belo Horizonte. Disponível em: http://comites.igam.mg.gov.br/conheca-a-bacia-

sf3.  Acesso em: 20 nov. 2020. 

 

BRASIL. Lei n. 4. 717, de 29 de junho de 1965. Regula a Ação Popular. Brasília: Senado 

Federal, Centro Gráfico, 1965. 

 

BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e dá outras providências. Brasília: Senado 

Federal, Centro Gráfico, 1985. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 

 

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990.  Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1990. 

 

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília: 

Senado Federal, Centro Gráfico, 2015. 

 

BRITTO, Livia Mayer Totola; KARNINKE. O caso Brown v. Board Education, medidas 

estruturantes e o ativismo judicial. In: Congresso de Processo Civil Internacional, IV, 2019, 

Vitória. Anais do IV Congresso de Processo Civil Internacional. Vitória: Universidade 

Federal do Espírito Santo, 2019. p. 273.  

CARVALHO, Rayann K. Massahud; GOMES, David. F. L. Boaventura Santos, direito e 

critica: da regulação à possibilidade de emancipação. Libertas: Ouro Preto, v. 6, n. 1, p.1-

30 , jan./jun.2020. Disponível em: 

https://periodicos.ufop.br:8082/pp/index.php/libertas/article/view/1975/3380. Acesso em: 

14 set. 2020.  

COLOMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-025/04.  Relator: Manuel 

José Cepeda Espinosa. Santa Fé de Bogotá, 22 jan. 2004. Disponível em: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm. Acesso em: 22 nov. 

2020.  

http://revistadeprocessocomparado.com.br/wp-content/uploads/2016/01/ARENHART-Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf
http://revistadeprocessocomparado.com.br/wp-content/uploads/2016/01/ARENHART-Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf
http://comites.igam.mg.gov.br/conheca-a-bacia-sf3
http://comites.igam.mg.gov.br/conheca-a-bacia-sf3
https://periodicos.ufop.br:8082/pp/index.php/libertas/article/view/1975/3380


36 
 

COTA, Samuel Paiva; FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho. Dos litígios aos 

processos estruturais: pressupostos e fundamentos. In: FARIA, Juliana  Cordeiro de; 

NETO, Edgard Audomar Marx; REZENDE, Ester Camila Gomes Norato. (Org.). Novas 

tendências. Diálogos entre direito material e processo: estudos em homenagem ao 

professor Humberto Theodoro Júnior.Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. cap. 20, p. 

371.  

COTA, Samuel Paiva; NUNES, Leonardo Silva. Medidas estruturais no ordenamento 

jurídico brasileiro: os problemas da rigidez do pedido na judicialização dos conflitos de 

interesse público. Revista de Informação Legislativa -RIL, Brasília, a. 55, n. 217, p. 243-

255, jan./mar. 2018. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/217/ril_v55_n217_p243.pdf. Acesso em: 20 set. 

2020.  

COTA, Samuel Paiva. Do pedido e da participação: proposições para o 

desenvolvimento de uma teoria dos processos estruturais. 2019. 169 f. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Direito, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. 

Disponível em: 

https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/11613/1/DISSERTA%C3%87%C3%

83O_PedidoParticipa%C3%A7%C3%A3oProposi%C3%A7%C3%B5es.pdf. Acesso em: 

24 set. 2020. 

DIDIER JR., Fredie, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, ZANETI, Hermes Jr. Elementos 

para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Revista de 

Processo. V. 303/2020, p. 45-81, mai.2020. Disponível em: 

https://www.academia.edu/42872474/ELEMENTOS_PARA_UMA_TEORIA_DO_PROC

ESSO_ESTRUTURAL_APLICADA_AO_PROCESSO_CIVIL_BRASILEIRO. Acesso 

em: 17 set. 2020. 

FISS, Owen. Two models of adjudication. In: DIDIER JR., Fredie; JORDÃO, Eduardo 

Ferreira (Coord.). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: 

JusPodivm, 2008. cap. XXX, p. 761. Disponível em: http://www.annep.org.br/wp-

content/uploads/2016/01/TEORIA-DO-PROCESSO-Panorama-doutrina--rio-mundial-vol-

1.pdf. Acesso em: 17 set. 2020. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas Tendências na Tutela Jurisdicional dos Interesses 

Difusos. Revista de Processo. 1979.  

 

FERREIRA, Carolina Morishita Mota. Entrevista. Belo Horizonte: 24 nov. 2020. 

Entrevista concedida à pesquisadora.  

 

INSTITUTO GUAICUY. Plano de Trabalho de Assessoria Técnica às Comunidades da 

Área 4 – Pompéu e Curvelo – Atingidas pelo rompimento da barragem B-I e 

Soterramento das Barragens B -IV e B-IV-A da Mina Córrego do Feijão da Empresa 

Vale S.A. Belo Horizonte: Guaicuy, 2020. Disponível em: https://guaicuy.org.br/wp-

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/217/ril_v55_n217_p243.pdf
https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/11613/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_PedidoParticipa%C3%A7%C3%A3oProposi%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/11613/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_PedidoParticipa%C3%A7%C3%A3oProposi%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www.academia.edu/42872474/ELEMENTOS_PARA_UMA_TEORIA_DO_PROCESSO_ESTRUTURAL_APLICADA_AO_PROCESSO_CIVIL_BRASILEIRO
https://www.academia.edu/42872474/ELEMENTOS_PARA_UMA_TEORIA_DO_PROCESSO_ESTRUTURAL_APLICADA_AO_PROCESSO_CIVIL_BRASILEIRO
https://www.academia.edu/42872474/ELEMENTOS_PARA_UMA_TEORIA_DO_PROCESSO_ESTRUTURAL_APLICADA_AO_PROCESSO_CIVIL_BRASILEIRO
https://www.academia.edu/42872474/ELEMENTOS_PARA_UMA_TEORIA_DO_PROCESSO_ESTRUTURAL_APLICADA_AO_PROCESSO_CIVIL_BRASILEIRO
http://www.annep.org.br/wp-content/uploads/2016/01/TEORIA-DO-PROCESSO-Panorama-doutrina--rio-mundial-vol-1.pdf
http://www.annep.org.br/wp-content/uploads/2016/01/TEORIA-DO-PROCESSO-Panorama-doutrina--rio-mundial-vol-1.pdf
http://www.annep.org.br/wp-content/uploads/2016/01/TEORIA-DO-PROCESSO-Panorama-doutrina--rio-mundial-vol-1.pdf
https://guaicuy.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Plano_Trabalho_Area4_Guaicuy_Final_062020.pdf


37 
 

content/uploads/2020/06/Plano_Trabalho_Area4_Guaicuy_Final_062020.pdf. Acesso em: 

04 set. 2020. 

 

IMAGENS mostram antes e depois de área das barragens em Mariana. G1, Belo Horizonte, 

12 nov. 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/imagens-

mostram-antes-e-depois-de-area-das-barragens-em-mariana.html. Acesso em: 12 nov. 

2020. 

 

IMAGENS de satélite mostram antes e depois do rompimento da barragem em 

Brumadinho. G1, Belo Horizonte, 29 jan. 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/29/veja-imagens-de-antes-e-depois-

do-rompimento-da-barragem-em-brumadinho.ghtml. Acesso em: 25 out. 2020. 

 

INSTITUTO GUAICUY. Plano de Trabalho de Assessoria Técnica às Comunidades da 

Área 5 – Municípios Banhados pelo Lago do UHE de Três Marias (São Gonçalo do 

Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Martinho Campos, 

Abaeté e Três Marias) – Atingidas pelo Rompimento da Barragem B -I e 

Soterramento das Barragens B -IV E B-IV-A da Mina Córrego do Feijão da Empresa 

Vale S.A. Belo horizonte: Guaicuy, 2020. Disponível em: https://guaicuy.org.br/wp-

content/uploads/2020/06/Plano_Trabalho_Area5_Guaicuy_Final_062020.pdf. Acesso em: 

04 set. 2020. 

 

INSTITUTO GUAICUY. Petição Água Guaicuy. Belo Horizonte: Guaicuy, 2020. 

Disponível em: https://guaicuy.org.br/wp-content/uploads/2020/06/PETIC%cc%a7AO_-

AGUA-GUAICUY.pdf. Acesso em: 15 nov. 2020. 

 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Civil Pública n.º 5044954-73.2019.8.13.0024.  

 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Civil Pública n. º 5087481-40.2019.8.13.0024. 

 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Civil Pública n.º 502608-67.2019.8.13.0024. 

 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Civil Pública n.º 5010709-36.2019.8.13.0024. 

 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Civil Pública n.º 5071521-44.2019.8.13.0024. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS; 

FUNAI et al. Comunicado sobre a escolha da assessoria técnica independente à 

comunidade indígena Pataxó Hã Hã Hãe e Pataxó da aldeia Não Xohã, de 19 de 

dezembro de 2019. Belo Horizonte: MPF, 2019. Disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/mg/editais/comunicado-escolha-da-assessoria-tecnica-pataxos. 

Acesso em: 18 nov. 2020. 

MPMG requer que Justiça obrigue Vale a garantir R$ 50 bilhões para reparação do meio 

ambiente atingido pelo rompimento em Brumadinho. Ministério Público de Minas 

https://guaicuy.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Plano_Trabalho_Area4_Guaicuy_Final_062020.pdf
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/imagens-mostram-antes-e-depois-de-area-das-barragens-em-mariana.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/imagens-mostram-antes-e-depois-de-area-das-barragens-em-mariana.html
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/29/veja-imagens-de-antes-e-depois-do-rompimento-da-barragem-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/29/veja-imagens-de-antes-e-depois-do-rompimento-da-barragem-em-brumadinho.ghtml
https://guaicuy.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Plano_Trabalho_Area5_Guaicuy_Final_062020.pdf
https://guaicuy.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Plano_Trabalho_Area5_Guaicuy_Final_062020.pdf
https://guaicuy.org.br/wp-content/uploads/2020/06/PETIC%cc%a7AO_-AGUA-GUAICUY.pdf
https://guaicuy.org.br/wp-content/uploads/2020/06/PETIC%cc%a7AO_-AGUA-GUAICUY.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/editais/comunicado-escolha-da-assessoria-tecnica-pataxos


38 
 

Gerais, Belo Horizonte, 13 mar. 20109. Disponível em: 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-requer-que-justica-obrigue-vale-a-

garantir-r-50-bilhoes-para-reparacao-do-meio-ambiente-atingido-pelo-rompimento-em-

brumadinho.htm#:~:text=Na%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20o%20MPMG%20requer,t

odos%20os%20recursos%20naturais%20afetados%2C. Acesso em: 06 nov. 2020. 

MPMG recomenda proibição de pesca, monitoramente no Paraopeba e fornecimento de 

agua para animais atingidos pela lama da Vale. Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, Belo Horizonte 31 jan. 2019. Disponível em: 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-recomenda-proibicao-de-pesca-e-

monitoramento-no-paraopeba-e-fornecimento-de-agua-para-animais-atingidos-pela-lama-

da-vale.htm. Acesso em: 14 out. 2020. 

NETO, Francisco, de Barros e Silva. Breves considerações sobre os processos estruturais. 

In: Reunião Anual da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, 

2018, Teresina/PI. Civil Procedure Review, Teresina: ANNEP, jan./abr. 2019, p. 75 -88, 

v. 10, n. 1. Disponível em: 

https://www.jfpe.jus.br/images/stories/docs_pdf/biblioteca/artigos_periodicos/FranciscoAnt

oniodeBarroseSilvaNeto/breves_consideracoes_Civil_Procedure_Review_2019.pdf. 

Acesso em: 17 ago. 2020.  

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. 59ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018, p. 147. 

 

VIOLIN, Jordão. Protagonismo judiciário e processo coletivo estrutural. Salvador: 

JusPodivm, 2013.  

 

VITORELLI, Edilson. Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, 

processo estratégico e suas diferenças. Revista de Processo, v. 284/2018, p. 3, out.2018.  

 

ZANETI JUNIOR, Hermes. Ativismo da lei e da constituição na tutela coletiva brasileira: 

processos estruturais, processos complexos e litígios de difusão irradiada. In: COSTA, 

Fabrício Veiga; GOMES, Magno Federici; NUNES, Dierle. (Org.). Processo Coletivo, 

Desenvolvimento Sustentável e Tutela Diferenciada dos Direitos Fundamentais. Porto 

Alegre: Editora Fi, 2019. cap. 15, p. 407- 248.  

 

BIBLIOGRAFIA 

ACORDO entre o governo e a Vale será discutido na Assembleia. Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 09 nov. 2020. Disponível em: 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/11/09_release_direitos_human

os_acordo_governo_vale.html?utm_source=Boletim-

Noticia&utm_medium=email&utm_campaign=Boletim. Acesso em 10 out. 2020.  

 

 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-requer-que-justica-obrigue-vale-a-garantir-r-50-bilhoes-para-reparacao-do-meio-ambiente-atingido-pelo-rompimento-em-brumadinho.htm#:~:text=Na%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20o%20MPMG%20requer,todos%20os%20recursos%20naturais%20afetados%2C
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-requer-que-justica-obrigue-vale-a-garantir-r-50-bilhoes-para-reparacao-do-meio-ambiente-atingido-pelo-rompimento-em-brumadinho.htm#:~:text=Na%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20o%20MPMG%20requer,todos%20os%20recursos%20naturais%20afetados%2C
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-requer-que-justica-obrigue-vale-a-garantir-r-50-bilhoes-para-reparacao-do-meio-ambiente-atingido-pelo-rompimento-em-brumadinho.htm#:~:text=Na%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20o%20MPMG%20requer,todos%20os%20recursos%20naturais%20afetados%2C
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-requer-que-justica-obrigue-vale-a-garantir-r-50-bilhoes-para-reparacao-do-meio-ambiente-atingido-pelo-rompimento-em-brumadinho.htm#:~:text=Na%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20o%20MPMG%20requer,todos%20os%20recursos%20naturais%20afetados%2C
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-recomenda-proibicao-de-pesca-e-monitoramento-no-paraopeba-e-fornecimento-de-agua-para-animais-atingidos-pela-lama-da-vale.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-recomenda-proibicao-de-pesca-e-monitoramento-no-paraopeba-e-fornecimento-de-agua-para-animais-atingidos-pela-lama-da-vale.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-recomenda-proibicao-de-pesca-e-monitoramento-no-paraopeba-e-fornecimento-de-agua-para-animais-atingidos-pela-lama-da-vale.htm
https://www.jfpe.jus.br/images/stories/docs_pdf/biblioteca/artigos_periodicos/FranciscoAntoniodeBarroseSilvaNeto/breves_consideracoes_Civil_Procedure_Review_2019.pdf
https://www.jfpe.jus.br/images/stories/docs_pdf/biblioteca/artigos_periodicos/FranciscoAntoniodeBarroseSilvaNeto/breves_consideracoes_Civil_Procedure_Review_2019.pdf
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/11/09_release_direitos_humanos_acordo_governo_vale.html?utm_source=Boletim-Noticia&utm_medium=email&utm_campaign=Boletim
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/11/09_release_direitos_humanos_acordo_governo_vale.html?utm_source=Boletim-Noticia&utm_medium=email&utm_campaign=Boletim
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/11/09_release_direitos_humanos_acordo_governo_vale.html?utm_source=Boletim-Noticia&utm_medium=email&utm_campaign=Boletim


39 
 

AÇÃO requere reparação integral dos danos socioeconômicos causados pela barragem da 

Vale em Brumadinho. MPMG, Belo Horizonte, 30 abr. de 2019. Diponível 

em:https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/acao-requer-reparacao-integral-dos-

danos-socioeconomicos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-da-vale-em-

brumadinho.htm. Acesso em: 05 nov.2020.  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CPI DA 

BARRAGEM DE BRUMADINHO: Relatório Final. Belo Horizonte: ASLEMG, 2019. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/parlamentar-de-inquerito/56a-legislatura/cpi-rompimento-da-barragem-de-

brumadinho/documentos/outros-documentos/relatorio-final-cpi-assembleia-legislativa-mg. 

Acesso em: 08 nov. 2020 

 

CABRAL, Antonio do Passo. El principio del contradictorio como derecho de influencia y 

deber de debate. Revista Peruana de Derecho Procesal, vol.16, Ano 14., p. 261-278, 

2010. Disponível em: https://www.academia.edu/3674227/El_principio_del_contradicto 

rio_como_derecho_de_influencia_y_deber_de_debate>. Acesso em 23 set. 2020. 

CARVALHO, Délton Winter de. Análise das narrativas de uma catástrofe a partir do 

direito dos desastres: O desastre de Brumadinho, 2019. In: Congresso Brasileiro de Direito 

Ambiental, 24,2019, Espírito Santo. Espírito Santo: LAPROCON, 2019. p. 77-91. 

Disponível em: 

http://laprocon.ufes.br/sites/laprocon.ufes.br/files/field/anexo/carvalho_delton_winter_de._

analise_das_narrativas_de_uma_catastrofe_a_partir_do_direito_dos_desastres.pdf. Acesso 

em: 24 set. 2020. 

CNJ lança site de observatório para ações de grande impacto. Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 30 abr. 2019. Disponível em: 

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cnj-lanca-site-de-observatorio-para-acoes-de-

grande-impacto.htm#.X77wo81KjIU. Acesso em: 05 nov. 2020. 

 

DPMG constitui comissão e grupo de atuação para organizar trabalhos em Brumadinho. 

Jusbrasil, Belo Horizonte, 29 jan. 2019.Disponível em: https://dp-

mg.jusbrasil.com.br/noticias/669816742/dpmg-constitui-comissao-e-grupo-de-atuacao-

para-organizar-trabalhos-em-brumadinho. Acesso em: 25 jan. 2020. 

FACHIN, Melina Girardi; SCHINEMANN, Caio Cesar Bueno. Decisões estruturante na 

jurisdição constitucional brasileira: critérios processuais da tutela jurisdicional de direitos 

prestacionais. Revista Estudos Institucionais, Curitiba, vol. 4, p. 212-246, 2018.   

 

GALDI, João Manoel. Caso Brumadinho: atuação das agências reguladoras nos processos 

estruturais. Jota, São Paulo, 06 fev. 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/reg/caso-brumadinho-atuacao-das-agencias-reguladoras-nos-processos-

estruturais-06022019. Acesso em: 23 set. 2020. 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/acao-requer-reparacao-integral-dos-danos-socioeconomicos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-da-vale-em-brumadinho.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/acao-requer-reparacao-integral-dos-danos-socioeconomicos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-da-vale-em-brumadinho.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/acao-requer-reparacao-integral-dos-danos-socioeconomicos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-da-vale-em-brumadinho.htm
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/56a-legislatura/cpi-rompimento-da-barragem-de-brumadinho/documentos/outros-documentos/relatorio-final-cpi-assembleia-legislativa-mg
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/56a-legislatura/cpi-rompimento-da-barragem-de-brumadinho/documentos/outros-documentos/relatorio-final-cpi-assembleia-legislativa-mg
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/56a-legislatura/cpi-rompimento-da-barragem-de-brumadinho/documentos/outros-documentos/relatorio-final-cpi-assembleia-legislativa-mg
http://laprocon.ufes.br/sites/laprocon.ufes.br/files/field/anexo/carvalho_delton_winter_de._analise_das_narrativas_de_uma_catastrofe_a_partir_do_direito_dos_desastres.pdf
http://laprocon.ufes.br/sites/laprocon.ufes.br/files/field/anexo/carvalho_delton_winter_de._analise_das_narrativas_de_uma_catastrofe_a_partir_do_direito_dos_desastres.pdf
http://laprocon.ufes.br/sites/laprocon.ufes.br/files/field/anexo/carvalho_delton_winter_de._analise_das_narrativas_de_uma_catastrofe_a_partir_do_direito_dos_desastres.pdf
http://laprocon.ufes.br/sites/laprocon.ufes.br/files/field/anexo/carvalho_delton_winter_de._analise_das_narrativas_de_uma_catastrofe_a_partir_do_direito_dos_desastres.pdf
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cnj-lanca-site-de-observatorio-para-acoes-de-grande-impacto.htm#.X77wo81KjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cnj-lanca-site-de-observatorio-para-acoes-de-grande-impacto.htm#.X77wo81KjIU
https://dp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/669816742/dpmg-constitui-comissao-e-grupo-de-atuacao-para-organizar-trabalhos-em-brumadinho
https://dp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/669816742/dpmg-constitui-comissao-e-grupo-de-atuacao-para-organizar-trabalhos-em-brumadinho
https://dp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/669816742/dpmg-constitui-comissao-e-grupo-de-atuacao-para-organizar-trabalhos-em-brumadinho


40 
 

 

GALDINO, Matheus Souza. Processos estruturais: uma transição entre estado de coisa para 

a tutela dos direitos. Revista Eletrônica de Direito Processual - REDP, Rio de Janeiro, v. 

20, n.3, p. 358 - 384, set/dez. 2019. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/41950.  Acesso em: 30 ago. 2020. 

 

GOMES, David. CARVALHO, Rayann Massahud de Carvalho. Boaventura Santos, direito 

e crítica: da regulação à possibilidade de emancipação. Revista Libertas, Ouro Preto, v. 

06, n.01, p. 1-30, jan/jun. 2020.  

 

GUIMARÃES, Mariana Rezende. O estado de coisas inconstitucional: a perspectiva de 

atuação do Supremo Tribunal Federal a partir das experiências da Corte Constitucional 

Colombiana. Boletim Cientifica ESMPU, Brasília, a. 16, n. 49, jan/jun.2017. 

 

INSTITUTO GUAICUY. Nas entrelinhas dos e por direitos: conceituar, disputar e 

resistir. Belo Horizonte: Instituto Guaicuy, 2020. 

 

JOBIM, Marco Félix. As medidas estruturantes e a legitimidade democrática do Supremo 

Tribunal Federal para sua implementação, 2012. 284 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de 

Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 

Disponível em: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4203. Acesso em: 05 set. 2020.  

 

MARÇAL, Felipe Barreto. Deveres Cooperativos do Magistrado no Processo Estruturante: 

da cooperação com as partes à cooperação com outros órgãos (judiciários ou 

extraordinários), por meio de atribuição de competências e delegações.  Civil Procedure 

Review, Salvador, v.10, n. 2, p.77-100, mai./ago. 2019.  

 

MARÇAL, Felipe Barreto. Processos Estruturantes (multipolares, policêntricos ou 

multifocais): gerenciamento processual e modificação da estrutura judiciária. Revista dos 

Tribunais, v. 289/2018, p. 423-448, mar. 2019. Disponível em: 

https://www.academia.edu/38574623/PROCESSOS_ESTRUTURANTES_Gerenciamento

_processual_e_modifica%C3%A7%C3%A3o_da_estrutura_judici%C3%A1ria. Acesso em: 

23 set. 2020. 

 

MPMG e órgãos públicos instituem força-tarefa para fazer frente à tragédia em 

Brumadinho. MPMG, Belo Horizonte, 26 jan. 2019. Disponível em: 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-e-orgaos-publicos-instituem-forca-

tarefa-para-fazer-frente-a-tragedia-em-brumadinho.htm. Acesso 25 nov. 2020. 

 

NUNES, Dierle; COSTA, Fabrício Veiga; GOMES, Magno Federíci (Org.). Processo 

Coletivo, Desenvolvimento Sustentável e Tutela Diferenciada dos Direitos 

Fundamentais. Porto Alegre: ABEC, 2019. 

 

ROMPE a barragem em Mariana (MG), da Mineradora Samarco. UOL. São Paulo, 05 nov. 

2015. Disponível em: https://history.uol.com.br/hoje-na-historia/rompe-barragem-em-

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/41950
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/41950
http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4203
https://www.academia.edu/38574623/PROCESSOS_ESTRUTURANTES_Gerenciamento_processual_e_modifica%C3%A7%C3%A3o_da_estrutura_judici%C3%A1ria
https://www.academia.edu/38574623/PROCESSOS_ESTRUTURANTES_Gerenciamento_processual_e_modifica%C3%A7%C3%A3o_da_estrutura_judici%C3%A1ria
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-e-orgaos-publicos-instituem-forca-tarefa-para-fazer-frente-a-tragedia-em-brumadinho.htm.%20Acesso%2025%20nov.%202020
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-e-orgaos-publicos-instituem-forca-tarefa-para-fazer-frente-a-tragedia-em-brumadinho.htm.%20Acesso%2025%20nov.%202020
https://history.uol.com.br/hoje-na-historia/rompe-barragem-em-mariana-mg-da-mineradora-samarco


41 
 

mariana-mg-da-mineradora-samarco. Acesso em: 05 nov. 2020. 

 

SILVA, Helen Cristina de Almeida. Litigância de interesse público: em busca da 

adequação dos provimentos jurisdicionais à luz da Teoria do Direito como 

integridade.2015. f. 135. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Disponível em: 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_SilvaHCA_1.pdf. Acesso em: 01 set. 

2020.   

SOUZA, Tatiana Ribeiro de; CARNEIRO, Karine Gonçalves. O Direito das Pessoas 

Atingidas à Assessoria Técnica Independente: o caso de Barra Longa/MG. Revista 

Sapiência: sociedade, saberes e práticas educacionais, Goiânia. v. 8, n. 2, p. 187-209, 2019. 

Disponível em: https://www.revista.ueg.br/index.php/sapiencia/article/view/9817. Acesso 

em: 01 set. 2020.

https://history.uol.com.br/hoje-na-historia/rompe-barragem-em-mariana-mg-da-mineradora-samarco
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_SilvaHCA_1.pdf
http://lattes.cnpq.br/9119907176821043
https://www.revista.ueg.br/index.php/sapiencia/article/view/9817


 

APÊNDICE 



 

APÊNDICE A – Entrevista realizada à Dra. Carolina Morishita



 



 



 



 

 



 

 

ANEXOS 



 

ANEXO A – Municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão 

 

 
 Fonte: GUAICUY, 2019. 
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