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OF. nº  38/2021                                                                                 Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. 

 

Ao Exmo. Sr.  

GILSON SOARES 

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 

 

 

 

Assunto: Acordo da Vale com o Governo de Minas Gerais atrelado ao rompimento da Barragem 

do Córrego do Feijão, da Vale S/A, em Brumadinho - MG 

 

Excelentíssimo Sr.  

 

Conforme noticiado pela imprensa e informado a esta Comissão, na próxima quinta-

feira, dia 21 de janeiro de 2021, será realizada uma audiência no Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, com as presenças do MPF, MPMG, Defensoria Pública e representante do judiciário de 

Brumadinho, a fim de dar continuidade ao referido acordo.  

 

“o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão 
(Brumadinho/MG), em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos 
maiores desastres com rejeitos de mineração no mundo, causando 
a morte e o desaparecimento de centenas de pessoas. O 
rompimento resultou em um desastre de proporções alarmantes, 
considerado como um desastre industrial, humanitário e 
ambiental, com mais de 200 mortos e quase uma centena de 
desaparecidos, gerando uma calamidade pública. O desastre pode 
ainda ser considerado o segundo maior desastre industrial do 
século e o maior acidente de trabalho da história do Brasil” 1. 
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A partir do evento supramencionado e das gravíssimas consequências que dele advieram, 

a Câmara dos Deputados instituiu por ato do presidente Rodrigo Maia, esta Comissão Externa 

para acompanhar o Acordo da Vale com o Governo de  

Minas. 

 Assim, em face da audiência de conciliação marcada já para esta quinta-feira, dia 21/01, 

solicitamos que o acordo não seja homologado antes que os atingidos, por meio de suas 

representações, tomem conhecimento e possam opinar sobre o seu conteúdo. No mesmo 

sentido solicitamos que seja dado conhecimento a  esta Comissão Externa e à Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Agradecemos desde já e solicitamos que nos seja encaminhada resposta com o 

posicionamento adotado. 

Nos colocamos à disposição para o que for necessário. 

 

Atenciosamente, 

         

 

 

     

Rogério Correia  

Deputado Federal PT/MG 

Coordenador da Comissão  

 

 


