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AUTOS n°: 2009.33.07.000988-3
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
RÉUS: SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS; MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DA SERRA; MUNICÍPIO DE CAETANOS; MUNICÍPIO DE
POÇÕES; ESTADO DA BAHIA e UNIÃO.
SENTENÇA
RELATÓRIO
Cuida-se de ação civil pública em que o MPF e o MPE doravante em regra referidos apenas como Ministério Público em nome da
unidade orgânica e da comunhão de interesses -, depois de discorrerem sobre o
amianto e os danos por ele causados à saúde humana, narram que a Ré SAMA,
uma das maiores empresas de mineração de amianto em atividade no país,
explorou o aludido mineral na Jazida São Félix do Amianto, localizada em Bom
Jesus da Serra/BA, a partir de 1940, promovendo o encerramento formal das
atividades de extraçáo em 1967, sem adotar medidas satisfatórias para mitigação
dos efeitos do amianto nos habitantes da região, deixando resíduos que
supostamente contaminaram um número indeterminado de pessoas.
Prosseguem os Autores descrevendo as doenças
desenvolvidas em decorrência da exposição ao amianto, notadamente da espécie
anfibólio, cuja associação com o mineral extraído na Jazida São Félix foi
reconhecida pela Eternit
Ressaltam que não somente os trabalhadores da mina, mas
também seus familiares e os moradores do entorno foram contaminados com o
amianto.
Acrescentam que a inexistência de informações acerca do
número exato de vítimas das doenças causadas pelo amianto não decorre da
inexistência de doenças, mas da omissão de todos os Réus na prestação de
serviços médicos e de vigilância sanitária adequados aos ex-empregados e aos
milhares de habitantes no entorno da mina abandonada.
Explanam a ideia de Estado Democrático Ambiental
Solidarista de Direito, destacando, em seguida, a legislação aplicável e a
responsabilidade de cada Réu.
Por fim, pedem, além de medidas liminares para evitar o
agravamento da saúde das vítimas, a:
i) Condenação da SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS
ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em garantir aos cidadãos
acometidos de uma das doenças relacionadas ao amianto todo o tratamento de
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saúde que se afigurar necessário, da forma que se segue, sob pena do pagamento
de multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), destinada aos Fundos Federal e Estadual de Direitos Difusos, divididos eni
partes iguais: 1.1 Cumprir, integralmente, as obrigações discriminadas no pedido
de tutela antecipada (que fica retificado como pedido definitivo). 1.2 Fornecer aos
acometidos com disfunção respiratória leve, disfunção respiratória moderada,
disfunção respiratória acentuada, placas pleurais, mesotelina de pleura, câncer
de pulmão (ou alguma outra doença ligada ao amianto) os seguintes serviços: I plano de saúde com amplo atendimento na região sudoeste da Bahia ou na região
onde moram (se residem em outro local da federação); II - todos os
medicamentos prescritos pelos médicos responsáveis pelo tratamento; III - se
for o caso, disponibilizar aparelho de oxigénio para uso domiciliar; IV - o que
mais se afigurar necessário de acordo com parecer médico.
2) Condenação da SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS
ao pagamento de iudenização às vitimas do amianto pelos danos causados, na
forma do art. 95 e seguintes da Lei n° 8.078/90, com liquidação e execução na
forma desse mesmo diploma legal.
3) Condenação da SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS
a reparar os danos morais coletivos, pagando indenização no valor de R$
20.000.000,00 (\inte milhões de reais), ou outro arbitrado por este Juízo, a ser
revertido, em parcelas iguais, para os Fundos de Direitos Difusos Federal e
Estadual, nos termos do art. 13 da Lei ^7.347/85, havendo de se consignar em
sentença que os recursos deverão ser destinados à comunidade de Bom Jesus da
Serra, da forma como entenderem os conselhos gestores dos referidos fundos,
obedecendo-se ao art. 7° do Decreto Federal n° 1.306/94.
4) Condenação da União, do Estado da Bahia, do Município
de Poções e do Município de Bom Jesus da Serra a: 4.1 Garantir prioridade de
atendimento (após de crianças, adolescentes, idosos, gestantes e deficientes
físicos) e tratamento às vítimas do amianto. 4.2 Fornecer aos acometidos com
disfunção respiratória leve, disfunção respiratória moderada, disfunção
respiratória acentuada, placas pleurais, mesotelina de pleura, câncer de pulmão
(ou alguma outra doença ligada ao amianto) os seguintes bens e serviços,
supletivamente à Ré SAMA: I - todos os medicamentos prescritos pelos médicos
responsáveis pelo tratamento; II - se for o caso, disponibilizar aparelho de
oxigénio para uso domiciliar; III - o que mais se afigurar necessário de acordo
com parecer médico.
Com a inicial, veio o ICP n° 1.14.007.000053/2009/66 (fls.
99/3^0).
Intimados, os Réus apresentaram manifestação preliminar.
O Estado da Bahia alegou, às fls. 346-353, a
responsabilidade exclusiva da União, além de afirmar que suas políticas públicas
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estão relacionadas com o SUS, não cabendo particularização indevida que venha
importar em desvio de recursos de outras áreas.
A União, por sua vez, defendeu sua ilegitimidade passiva,
dizendo que é a principal gestora e fornecedora do SUS, mas não executora dele,
ficando a responsabilidade fixada na inicial a cargo do Estado da Bahia e dos
Municípios legitimados (fls. 383-8).
O Município de Bom Jesus da Serra manifestou-se
favoravelmente à pretensão deduzida na inicial.
A SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS arguiu que a
decisão pleiteada pelos Autores é contra legem, situando-se sua improvável
adoção numa perspectiva de caridade a ser feita pelo juiz contra a legalidade que
regula o sistema jurídico brasileiro. Afirmou que não havia a urgência vista pelos
Autores, em função de não haver registro anormal de incidências de doenças de
saúde asbestose-relacionadas, tendo sido feito um alarde público sem que se
saibam quem são as pessoas afetadas, podendo-se concluir que "essas pessoas
não existem". Alegou impossibilidade jurídica do pedido, em razão da cumulação
dos pedidos de condenação em dinheiro e cumprimento de obrigação de fazer,
não admitida jurisprudencialmente. Arguiu ilegitimidade ativa do MPF e MPE,
ao argumento de que não podem ingressar com ação civil pública para defender
interesse de grupos de pessoas envolvendo direito privado, conforme sólida
orientação do Superior Tribunal de Justiça. Alegou, também, sua ilegitimidade
passiva, porque, além de a saúde pública ser dever do Estado e não de
particulares, a SAMA firmou com seus ex-trabalhadores da Bahia 181 (cento e
oitenta e um) instrumentos de transação, sendo 177 (cento e setenta e sete)
judicialmente homologados, existindo razões para a extinção do processo por
ocorrência de coisa julgada.
Pediu indeferimento da petição inicial, por não se tratar de
direitos difusos e indisponíveis, alegou a ocorrência de prescrição e impugnou o
valor da causa. Ademais, requereu denunciação à lide de Saint-Gobain do Brasil
Produtos Industriais e para Construção, controladora da empresa Brasilit, e dos
herdeiros de Manoel Cândido de Oliveira e de Izaura Maria da Silva Oliveira.
Disse, no mérito, que sempre se preocupou com a
segurança e bem-estar dos seus trabalhadores, não podendo ser responsabilizada
por eventual surgimento de doenças tratadas na literatura médica mais de vinte
anos após o encerramento das atividades minerarias na jazida São Félix.
Salientou que não havia legislação regulamentadora, não se podendo exigir da
SAMA mais do que a ciência e a tecnologia da época preconizavam e as normas
trabalhistas exigiam. Argumentou com a inadequação do princípio da precaução
e pôs em relevo que sua exploração se encerrou em 1967, tendo tido o cuidado "de
agrupar o rejeito e o material inerte (estéril) e depositá-lo criteriosamente em
pilhas" (fl. 461), não se lhe podendo imputar a retomada posterior das atividades.
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Defendeu não haver lugar para indenização de danos morais e arguiu que, no
Brasil, o uso controlado do amianto crisotila não se constitui em ameaça à saúde
pública e sim em problema de saúde ocupacional, até porque a literatura médica
teria constatado, após anos de estudo, o baixo potencial patogênico da crisotila.
Na decisão de fls. 585-600, foi rejeitada a alegação de
incompetência da SAMA S/A e a preliminar impossibilidade jurídica do pedido.
As preliminares de ilegitimidade passiva da União e do Estado da Bahia e de
ilegitimidade ativa do Ministério Público foram, igualmente, rejeitadas. Quanto
à denunciação da lide, ficou consignado que a legitimação unipessoal da SAMA
S/A "decorre do fato, não negado, de que foi a única que promoveu a exploração,
abriu a cava, empilhou rejeitos supostamente de serpentinito com fibras de
amianto, manteve-se no controle jurídico de eventual exploração futura e jamais
se preocupou em se desonerar das consequências de movimentação e
manipulação desse material". Do mesmo modo, a alegada prescrição foi rejeitada,
em razão não somente da recursividade inerente ao caso dos autos, mas também
do princípio da actio nata. Ao fim, fixada a presença de verossimilhança, foi
deferida a tutela antecipatória em relação à União, Estado da Bahia e Municípios
de Caetanos, Bom Jesus da Serra e Poções, deixando-se o pedido de tutela
antecipatória em relação à SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS para ser
examinado somente se e depois de certificado o estado de comprometimento de
higidez orgânica das pessoas que estiveram expostas ao amianto.
A SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS interpôs agravo
de instrumento em face da aludida decisão, requerendo a retratação deste Juízo,
sob as seguintes alegações: impossibilidade jurídica do pedido de fornecimento
dos exames demissionais; perda do objeto em razão de contrato homologado pelo
Juízo competente; impossibilidade de utilização de legislação atua! para regular
atos do passado e de interferência do Estado em contratos particulares; e
inexistência de prova de dano efetivo.
A União também interpôs agravo de instrumento, sob a
alegação de ilegalidade de antecipação de ações que ensejam atividades de alto
custo; limitação dos recursos do SUS; ilegitimidade passiva; ausência de
pretensão resistida quanto ao oferecimento de tratamento de saúde; e, ainda, a
satisfatividade da medida. Decisão agravada mantida pelos próprios
fundamentos. Deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto
pela SAMA, eximindo a Ré, num primeiro momento, da multa imposta e da
obrigatoriedade de apresentar os documentos de que tratam o art. 168, da CLT
(fls. 849/850).
A União apresentou contestação, às fls. 873-909, reiterando
a argumentação concernente à ilegitimidade passiva, à limitação de recursos do
SUS e à ausência de pretensão resistida quanto ao oferecimento de tratamento de
saúde. No mérito, defendeu a constitucionalidade da Lei n° 9.055/95, teceu
comentários sobre tratamento oncológico e, por fim, alegou a inexistência de
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nexo de causalidade entre o fato narrado pelos Autores e a conduta da
Administração, não havendo que se falar em responsabilidade civil da União.
Acompanharam a contestação os documentos de fls. 910-985.
O Município de Bom Jesus da Serra apresentou, às fls.
1.005-1.020, relatório final relativo ao levantamento e cadastramento de extrabalhadores da mina de amianto e das pessoas que apresentam sintoma de
alguma das doenças ligadas à exposição ao mineral, carreando os cadastros
utilizados na execução do trabalho.
O Município de Caetanos informou, às fls. 1.022-1.039, o
cumprimento da decisão liminar, juntando aos autos os questionários do
cadastramento que registraram alguma ocorrência relativa à exploração do
amianto no Município.
O Município de Poções, por sua vez, juntou documentação
relativa ao cadastramento das pessoas expostas ao amianto no seu âmbito
territorial às fls. 1.040-1.374.
Em sua contestação, o Estado da Bahia alegou nulidade da
citação, uma vez que o ato deveria ter se concretizado na pessoa do Procurador
Geral do Estado e não de um dos seus Procuradores; ausência de interesse de agir,
visto que "não se pode suplementar uma prestação, realizando uma mesma
tarefa"; inépcia do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto se os
efeitos da tutela fínal contra o Estado podem nunca se fazerem sentir, não deve
ele ser condenado antecipadamente.
No mérito, alega que tem atendido a todas as pessoas que
revelam suspeitas de neoplasia derivada do contato com o amianto, além de
realizar gestões junto às prefeituras dos Municípios de Vitória da Conquista,
Poções, Bom Jesus da Serra e Caetanos para organização de uma rede de atenção
à saúde daqueles indivíduos que revelem sintomas compatíveis com a exposição
ao amianto, tomando as seguintes providências: a) o Município de Vitória da
Conquista foi designado como referência para os atendimentos de maior
complexidade, ressalvando-se situações extremas que deverão ser tratadas em
Salvador; b) foi definido, em reuniões conjuntas, que as Secretarias Municipais
de Saúde dos Municípios de Bom Jesus da Serra, Poções e Caetanos, por meio das
equipes de agentes comunitários, se encarregarão do cadastramento das pessoas
supostamente afetadas; c) foram realizadas visitas técnicas pela SESAB com
vistas a cientificar e qualificar profissionais pertencentes às Secretarias
Municipais de Saúde acerca dos possíveis problemas relacionados à exposição ao
amianto; d) a Secretaria Municipal de Vitória da Conquista, financiada pelo
Ministério da Saúde, contratou consultoria para desenvolver trabalho intitulado
"Pesquisa visando identificação de Fatores de Risco e Diagnóstico de Agravos
Ocupacionais relacionados à exposição ao Amianto", cujas conclusões, ainda que
parciais, apontaram que, dos 147 (cento e quarenta e sete) ex-trabalhadores da
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mina que foram encontrados, 79 (setenta e nove) externam sintomas de doenças
relacionadas à exposição ao asbesto,
Requereu, por fim, que seja atribuída aos Municípiosdemandados a responsabilidade de cuidar dos pacientes que apresentem
sintomas de enfermidades de baixa e média complexidades derivadas do contato
com o amianto e que o deslocamento intermunicipal para tratamento seja
custeado pelos Municípios, nos termos da Portaria SÃS n° 55, de 24/02/1999.
Juntou os documentos de íls. 1.408-1.446.
Foi juntada, às fls. 1.449-1.453, decisão do TRF da 1a Região
suspendendo os efeitos da decisão em relação às determinações impostas à
União, ao Estado da Bahia e aos Municípios de Bom Jesus da Serra, Poções e
Caetanos.
O Ministério Público Federal, com fundamento nos dados
coligidos pelos agentes de saúde dos Municípios Réus e na ressalva feita pelo
Tribunal de que, depois de alguma instrução, poderiam ser determinadas as
medidas consideradas cabíveis, requereu a determinação à União e ao Estado da
Bahia das seguintes providências: a) a constituição de junta médica, no prazo de
20 (vinte) dias, composta por, no mínimo, três profissionais, sendo um deles
pneumologista, para realização de diagnóstico conclusivo, sendo que, à critério
técnico da referida junta médica, a União e o Estado da Bahia deverão arcar com
as seguintes despesas: i. Realização de exames radiológicos, de tomografia
computadorizada, exame espirométrico, medição do volume pulmonar, medida
ventilatória e de oxigenação do sangue arterial em repouso e no exercício, exame
anatomopatológico e todos os que se fizerem necessários para concluir pela
existência (ou inexistência) de alguma das doenças inerentes ao contato com
amianto; 2. Deslocamento e estadia dos pacientes, bem como de seus
acompanhantes (um por cada paciente), quando isso se fizer necessário; b) Seja
a SAMA S/A Minerações Associadas notificada pelo Juízo para que, caso assim o
queira, indique um profissional médico para acompanhar os trabalhos da junta
médica; c) a constituição de uma junta de assistência social, no prazo de 20
(vinte) dias, para acompanhamento das pessoas submetidas à análise da junta
médica em todos os atos que se afigurarem necessários para realização dos
exames e tratamento; d) ultimem os trabalhos de diagnóstico conclusivo no prazo
de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
e) Prescrevam o tratamento que se afigurar mais adequado, conforme parecer da
junta médica, a cada vítima afetada pela exposição ao amianto (prazo idêntico e
simultâneo ao anterior); f) informem os resultados aos pacientes no prazo
máximo de 15 (quinze) dias; g) apresentem ao Juízo relatório circunstanciado
acerca dos resultados dos trabalhos encetados pela junta médica, no prazo de 10
(dez) dias a contar do término dos prazos cominados conforme itens "d" e "e"
acima; h) mantenham arquivados todos os documentos produzidos pelas equipes
de cadastramento e pela junta médica de assistência social, à disposição do Juízo.
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Alternativamente, pugnou pela realização da audiência de conciliação
mencionada na inicial. Juntou cópia de acórdão do Supremo Tribunal Federal no
SL 47 AgR/PE, que versou sobre direito à saúde e políticas públicas (fls. 1.4581.531)O Estado da Bahia requereu o indeferimento do pedido de
antecipação da tutela, alegando que permanecem os entraves que levaram à
suspensão da medida antecipatória.
O Ministério Público Federal juntou cópia da Nota Técnica
n° 214 CGSAT/DSAST/SVS/MS/2010, produzida pela Secretaria de vigilância à
Saúde e Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde; do Relatório sobre a
Reunião realizada em Vitória da Conquista em 23 de setembro de 2010; e da Nota
n° 07/2011 - AGU/CONJUR-MS/CCM (fls. 1.579-1.602).
Na decisão de fls. 1.604-1.613, foi deferido o requerimento
do MPF, entendendo este Juízo, ainda, ser necessária perícia consistente em
observação médica de profissional com múnus de acompanhar os trabalhos da
junta médica a ser constituída sob a responsabilidade da União e do Estado da
Bahia. Foi nomeado o médico Juan Ramon Castellanos Pierra, com honorários a
ser custeados pela SAMA S/A.
Intimada, a SAMA S/A alegou que foi desprezada a
suspensão da antecipação da tutela, com a reedição exata dos termos da decisão,
requerendo, entretanto, "em demonstração de boa-fé processual", que todos os
atos sejam refeitos dentro do que preconiza a ciência, devendo ser definida como
prova a metodologia epidemiológica, utilizando-se um dos seguintes estudos:
descritivo; analítico; experimental (ensaio clínico randomizado); de corte; de
caso-controle; transversal; ou ecológico. Requereu, ademais: a) perícia das
residências e locais públicos dos municípios envolvidos, segundo os critérios da
NBR 13.158, avaliação de agentes químicos no ar, método do filtro de membrana;
b) realização de comparativo com o Relatório "Substâncias Químicas Tóxicas na
Poeira de Lares e de Ambientes de Trabalho no Brasil", do Greenpeace; c)
levantamento de práticas domésticas. Apresentou quesitos a serem respondidos
pelo perito.
O Estado da Bahia interpôs novo agravo de instrumento
(cópia às fls. 1.640-1.660).
Os Autores especificaram como meios de prova a
documental (requisição de todo teor do Projeto "Morbidade e Mortalidade em
Trabalhadores Expostos ao Asbesto na Atividade de Mineração à Reitoria da
UNICAMP" e do inteiro teor do processo n° 96/10415- à Direcão da FAPESP) e
testemunhal, apresentando rol.
A União interpôs, igualmente, agravo de instrumento em
face da decisão de fls. 1.604-1.613.

A
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Na decisão de fls. 1.747-1.748: foram deferidas as provas
requeridas pelos Autores e pela SAMA S/A; foi declarada a preclusão temporal da
SAMA S/A para indicação de profissional médico para acompanhar os trabalhos
da Junta Médica; e mantida a decisão agravada.
A SAMA S/A repetiu as considerações e requerimento de
provas antes apresentados, indicando assistentes técnicos (fls. 1.782-1.793). Em
seguida, às fls. 1.796-1.801, impugnou o rol de testemunhas apresentadas pelos
Autores. Às fls. 1.804-1.812, reiterou o pedido de denunciação da lide. Às fls.
1.878-1905, informou a interposição de novo agravo de instrumento.
Os Autores juntaram informação extraída do sítio
eletrônico do Ministério da Saúde a respeito das doenças relacionadas à
exposição ao amianto.
A UNICAMP enviou o Relatório Final do Projeto
"Mobilidade e Mortalidade entre Trabalhadores Expostos ao Asbesto na
Atividade de Mineração - 1940-1966" (fls. 1.919-2.011).
Os Autores, comunicando que o presente feito está sendo
acompanhado pelo CNJ, no âmbito do Projeto "Justiça Plena", por ter sido
considerado "processo de relevância social", se manifestaram quanto às petições
da SAMA S/A nos seguintes termos: a) o requerimento de unificação dos
procedimentos que envolvem a questão de diagnóstico médico não passa de
tentativa de contornar a preclusão que se operou contra a demandada; b) os
Autores não se opõem ao pedido de perícia nas residências e locais públicos dos
municípios envolvidos, bem como de realização de comparativo com o relatório
"Substâncias Químicas Tóxicas na Poeira de Lares e de Ambientes de Trabalho
no Brasil" caso a Junta Médica ou o Perito Oficial corroborem a necessidade de
sua realização; c) nada impede a oitiva dos peritos que realizaram laudos e
estudos juntados ao ICP, sendo as informações por eles obtidas importantes para
o convencimento do Juízo; d) quanto ao depoimento dos substituídos, sua oitiva
foi requerida a título de informantes, mediante "termo de declarações", dado seu
interesse no julgamento favorável da lide; e) por fim, a denunciação da lide é
juridicamente impossível pois, além deter havido preclusão, o CDC veda
expressamente a denunciação da lide nas ações coletivas (art. 88 e art. 101, II),
sendo amplamente reconhecido em doutrina e jurisprudência que a Lei de Ação
Civil Pública, a Lei de Ação Popular e o Código de Defesa do Consumidor estão
umbilicalmente ligados, formando um microssistema processual. Pugnaram pela
determinação de liquidação do valor da multa e bloqueio de contas do Estado da
Bahia e da União, em razão do inequívoco descumprimento da ordem judicial.
O MPF juntou ofício comunicando a inclusão do feito no
sistema de acompanhamento do CNJ e notícia extraída do sítio eletrônico do
Tribunal Superior do Trabalho relativa à confirmação de indenização em
decorrência de doença ocupacional oriunda do contato com amianto, com
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assentamento do marco inicial do prazo prescricional na data do conhecimento
da doença (fls. 2.036-2.039). Mais à frente, juntou folheto em que o Poder
Público reconhece o poder carcinogênico do amianto (fl. 2.046).
Às fls. 2.058/2.059, foi indeferida impugnação da SAMA
S/A quanto à oitiva de peritos como testemunhas e das pessoas enfermas sobres
as quais versa o pedido de proteção judicial.
O MPF arguiu que o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e os Municípios Réus (fls. 2.0682.073) não substitui a medida liminar desse Juízo, porquanto não ostenta
assinatura dos Autores da presente ação, bem como porque não contempla todos
os aspectos da decisão liminar - a exemplo da composição de junta médica e do
acompanhamento de seus trabalhos por perito judicial. Requereu, todavia, a
designação de audiência de conciliação, diante do evidenciado intuito dos
compromitentes de assunção de suas responsabilidades.
Foi realizada a oitiva da testemunha Alcinéia Meigikos dos
Anjos Santos, por meio de carta precatória, na ioa Vara Federal Cível de São
Paulo (fls. 2.089-2.091).
Em virtude da criação da 2a Vara Federal nesta Subseção
Judiciária, os autos foram redistribuídos para aludido Juízo, pugnando o
Ministério Público Federal pelo reconhecimento de conexão deste feito com a
Ação Civil Pública n° 2009.33.07.000238-7 e remessa dos autos a esta 1a Vara.
Intimados a se pronunciarem sobre a petição de fl. 1.918, os
Autores arguiram que o sigilo médico não pode ser oposto ao Estado-Juiz
quando, por razões ponderáveis de ordem pública, for necessário o conhecimento
dos dados que ele protege e que o sigilo é garantia voltada para os pacientes e não
para os médicos. Assim, requereram que a ordem judicial fosse renovada, sob
pena de expedição de mandado de busca e apreensão.
O Município de Caetanos manifestou-se favoravelmente à
reunião de feitos requerida pelos Autores.
A SAMA S/A arguiu que o devido processo legal vinha
sendo reiteradamente desrespeitado no curso do presente processo, requerendo
a declaração de nulidade da perícia, da qual alega não ter sido intimada, bem
como da audiência para oitiva de uma testemunha-perita em período em que
havia impugnação ao ato. Requereu a intimação para comparecer a todos os atos
realizados nos autos, com a finalidade de produção probatória (fls. 2.111-2.118).
Em seguida, apresentou petição alegando a inocorrência de
conexão (fls. 2.119-2.123).
O MPF reiterou os pedidos de designação de audiência de
conciliação, reunião de processos e requisição de documentos à Reitoria da
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UNICAMP, rechaçando, ainda, as alegações de nulidade arguidas pela SAMA S/A
(2.139-2.143). Às fls. 2.165, juntou notícia veiculada no Jornal O Globo.
A União requereu a não reunião dos processos; a declaração
de nulidade da prova colhida em audiência; e, quanto ao descumprimento da
liminar, alegou que "está sendo oficiado o Ministério da Saúde no menor prazo
possível" (fls. 2.166-2,167).
Foi realizada audiência para oitiva das testemunhas
Justiniano Zilton Rocha; Wilson Carlos Rossi; Paulo Sérgio de Andrade
Conceição; João Tarcísio de Almeida e Alexandre Jacobina e Luiz Roberto Reuter
(fls. 2.343-2.345).
O MPF juntou termos de audiências realizadas nos autos n°
2009.33.07.000238-7 para oitiva das testemunhas Fernanda Giannasi e Paulo
Gilvane Lopes Pena (fls. 2.354-2.361) e cópia de informação oriunda do
Ministério Público do Trabalho (2.363-2.369).
Em decisão de fls. 2.431-2.432, o Juízo da 2a Vara desta
Subseção Judiciária reconheceu a conexão com a ACP n° 2009.33.07.000238-7
e determinou a remessa para esta ia Vara Federal.
O MPF acostou, às fls. 2.435-2.450, cópia de matérias
publicadas pelo Jornal O Globo.
Foram ouvidas as testemunhas Rosimira Rodrigues Alves;
Alamiro Soares de Oliveira (fls. 2.459-2.464); Agenor Alves Ferreira, Alcides
António da Silva, Genivaldo Francisco de Souza e Edson Ribeiro de Melo (fls.
2.472-2.481).
A SAMA S/A noticiou a interposição de agravo de
instrumento em face da decisão que determinou a remessa do presente feito para
este Juízo (fls. 2,485-2.491).
Em decisão de fls. 2.547-2.559, foi designada audiência de
conciliação com Estado da Bahia, União e os Municípios de Bom Jesus da Serra,
Poções e Caetanos.
Foi juntada cópia da informação fornecida pelo DNPM e
dos documentos de registro imobiliário extraída dos autos 2009.238-7 (fls.
2.564-2.578).
O Estado da Bahia juntou informações sobre o
cumprimento das medidas que lhe competiam (fls. 2.594-2.613).
A SAMA S/A informou a interposição de novo agravo de
instrumento, desta vez em face da decisão de fls. 2.547-2.560.
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Realizada audiência de conciliação entre Estado da Bahia,
União e os Municípios de Bom Jesus da Serra, Poções e Caetanos, foi concedido
prazo para celebração de acordo entre os entes interessados (fls. 2.712-13).
Decisão do TRF às fls. 2.736-8 negando seguimento ao
agravo de instrumento interposto pela SAMA S/A contra a decisão que rejeitou a
impugnação à oitiva de testemunhas.
O Ministério Público Federal juntou documentos de fls.
2.741-2.841, entre os quais se encontra relatório da reunião com representantes
da SESAB e Municípios de Bom Jesus da Serra, Poções, Caetanos e Vitória da
Conquista; informação atualizada fornecida pelo Estado da Bahia; e dissertação
de Mestrado intitulada "O Tempo das Águas e dos Ventos: Significações do
Asbesto atribuídas às viúvas e ex-trabalhadores de Mina de São Félix, em Bom
Jesus da Serra, Bahia, Brasil" de Cláudia de Oliveira d'Arede.
Foi juntado, às fls. 2.867-2.870, Termo de Acordo celebrado
entre Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado da Bahia, Estado
da Bahia, Município de Poções, Município de Bom Jesus da Serra e Município de
Caetanos, homologado à fl. 2.871 e, expressamente, à fl. 2.885.
A SAMA S/A requereu a declaração de nulidade do aludido
pacto, visto que, a seu ver, "diante das circunstâncias concretas daqueles que
firmaram o pacto, houve prejuízo em decorrência de acordarem fato constitutivo,
modificativo e extintivo do direito da SAMA e de terceiros, por infringência de
normas constitucionais e federais" (2.889-2.893).
Em seguida, arguiu a incapacidade técnica de componente
da junta médica, Dra. Sônia Maria Sales da Silva, e impugnou o cronograma de
trabalhos da junta médica (fls. 2.895-8).
Decisão de fls. 2.039-2.042 não conheceu da arguição da
SAMA de nulidade do acordo celebrado nos autos, tampouco da petição seguinte,
à vista da inexistência de requerimentos.
SAMA S/A apresentou agravo retido às 2.950-2.958.
O perito designado por este Juízo apresentou proposta de
honorários totalizando R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).
O Ministério Público Federal contra-arrazoou o agravo
retido apresentado pela SAMA S/A (fls. 2.981-4).
Na decisão de fls. 2.986-2.990, foi rejeitada impugnação da
SAMA S/A aos honorários periciais, tendo a SAMA apresentado novo agravo
retido em face da aludida decisão às fls. 3.001-3.010.
O MPF, por sua vez, opôs agravo retido em face da decisão
de fls. 2.997-8, que declarou a preclusão do seu direito de oferecer quesitos.
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O Estado da Bahia informou a finalização dos trabalhos da
junta médica, juntando os pareceres e laudos conclusivos, além das informações
relacionadas às diligências e atividades executadas pela SESAB, bem como os
termos de recusa dos expostos sintomáticos ou em tratamento que se opuseram
a participar das avaliações (fls. 3.028-3.326).
A Associação Baiana dos Expostos ao Amianto - ABEA
requereu a intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial (3.3393-358).
Intimado, o Parquet se manifestou favoravelmente ao
ingresso da ABEA no processo como assistente litisconsorcial dos Autores.
Já a SAMA S/A requereu o indeferimento do pedido de
assistência, bem como do pedido de figurar como amicus curiae (fl. 3.455-3.462).
O Estado da Bahia se manifestou favoravelmente ao
ingresso da ABEA no feito.
O perito médico carreou o laudo da perícia judicial às fls.
3.469-3.686. Prestou, às fls. 3.724-3.740, esclarecimentos requeridos pela SAMA
e MPF/MPE.
A SAMA S/A se manifestou acerca dos esclarecimentos às
fls. 3.750-3.753.
O Estado da Bahia se manifestou às fls. 3.755-7, informando
que a DIVAST acenou com a possibilidade de repetição das tomografias em
decúbito ventral, em vez de decúbito dorsal nos portadores de fíbrose pulmonar.
Salientou que a junta médica enfrentou enorme dificuldade para realização dos
trabalhos, até porque a Empresa Ré jamais enviou a relação de ex-trabalhadores,
apesar da solicitação nesse sentido. Juntou, às fls. 3.758-3.780, relatório de
avaliação da situação de saúde de trabalhadores e pessoas potencialmente
expostas ao amianto, bem como o trabalho conclusivo da Vigilância em Saúde do
Trabalhador da Região Sudoeste e o Ofício DIVAST n° 492/2015. Afirmou, por
fim, que seriam necessárias novas ações, a partir de resultado de reunião a ser
realizada entre os órgãos estadual e municipais.
Realizada audiência de conciliação entre SAMA S/A e MPF,
as partes requereram prazo de 90 (noventa) dias para realização de tratativas
tendentes à celebração de acordo, o que foi deferido por este Juízo.
Em decisão de fls. 3.792-3, foi deferida a admissão da ABEA
como assistente litisconsorcial dos Autores.
Escoado o prazo concedido para realização de acordo, o
Ministério Público Federal informou que as tentativas não atingiram o resultado
esperado, manifestando-se pelo retorno do andamento processual (fl. 3.816).
12

Vh

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE l.a INSTÂNCIA
SECÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

A SAMA S/A requereu, às fls. 3.822-3.824, que se
aguardasse o encerramento da instrução processual da ACP 2009.33.07.0009883, cuja conexão foi reconhecida por este Juízo e confirmada pelo Tribunal, para
realização do julgamento conjunto. Requereu, ademais, a designação de nova
audiência de conciliação.
Os Autores apresentaram alegações finais às fls. 3.8283.892. Iniciaram tecendo comentários acerca do meio ambiente ecologicamente
equilibrado e da saúde coletiva. Prosseguiram descrevendo a conduta da SAMA
S/A, com o fim de demonstrar sua responsabilidade pelo dano, cuja relação de
causalidade foi abordada em seguida. Rechaçaram os argumentos de mérito
apresentados pela SAMA S/A para afastar sua responsabilidade. Em seguida,
descreveram a responsabilidade dos entes públicos. Por fim, em tópicos
especificados às fls. 3.878-3.892, pediram a condenação dos Réus à reparação dos
danos individuais morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
cada um dos afetados, além dos danos materiais, bem como do dano moral
coletivo no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), além de
pleitearem, em sede de tutela de urgência, a indisponibilidade de bens da SAMA
S/A.
Em seguida, a ABEA apresentou memoriais, alegando ser
impossível se cogitar a ocorrência de prescrição. No mérito, argumentou, em
sínteses, que é inconteste a existência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil objetiva, existindo nexo causal entre a conduta da Ré ao
expor a população ao amianto e a sua contaminação e adoecimento por doenças
decorrentes do aludido mineral. Sustenta que a fixação do quantwn a ser imposto
ao ofensor deverá observar o princípio da proporcionalidade e ser guiada por
critérios objetivos, fundados na natureza reparatória e finalidade pedagógica de
que se reveste a condenação.
A SAMA S/A apresentou suas alegações finais, ressalvando
que sua manifestação foi oferecida sem prejuízo dos questionamentos por ela
veiculados, que se encontram pendentes de exame pelo Tribunal, em relação a
questões preliminares e prejudiciais de mérito, bem como ao desenvolvimento
dos trabalhos técnicos e da própria ACP em si. Consignou a pendência de seus
pedidos de realização de exames adicionais, que reputa essenciais para que
possam ser considerados encerrados os trabalhos técnicos. Sustentou que os
elementos colhidos ao longo do processo corroboram sua defesa e explicitam a
improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alegou que a ACP foi proposta
à conta de danos - de enorme magnitude - que o Ministério Público supunha que
seriam apurados no curso do processo. Arguiu que os Autores, mesmo sem prova
concreta, insistem em pedir a condenação da SAMA S/A, por presunção, sendo
que o conjunto probatório revelou a inexistência dos riscos e dos danos
imaginados pelo MP. Alegou, ainda, que não procede a imputação de
responsabilidade a SAMA S/A pelo período subsequente ao encerramento de suas
13
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atividades e à alienação do imóvel a terceiros. Sustentou, por fim, a
incompatibilidade do dano moral com a ideia de transindividualidade (fls. 3.9483.985). Juntou os documentos de fls. 3.989-4.188.
O Estado da Bahia apresentou suas alegações finais,
sustentando que o Estado da Bahia satisfez todas as obrigações que assumiu no
acordo celebrado nos presentes autos, o que acabou praticamente esgotando a
pretensão dos Demandantes a ele direcionada. No que concerne à
responsabilidade subsidiária, alegou que já cumpriu a função que
constitucionalmente lhe cabia junto às vítimas e população local em relação às
verificações, exames, e diagnósticos conclusivos, indicação do tratamento
adequado e assistência aos doentes, pelo SUS, a partir das atividades
empreendidas pela Junta Médica. Salientou que o plano de saúde foi requerido
na inicial somente em relação à SAMA, estando os Demandantes, nesse ponto,
inovando na lide, por haver alteração do pedido. Pontuou, por fim, que o
verdadeiro alcance da cláusula 17 do acordo era isentar o Estado de possível
condenação em multa e de toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
não fazendo sentido assumir tantas obrigações e, ao final, ainda lhe restar valores
a serem desembolsados (fls. 4.193-7).
A União optou por reiterar a contestação apresentada,
alegando, ademais, que, do vasto probatório colhido, não constou prova de
conduta omissiva ou ativa dos agentes da União que possam resultar em
imputação de responsabilidade ao ente público federal (fls. 4.198-4.201).
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
l.

Preliminares

A decisão de fls. 585-600 rejeitou as preliminares arguidas
na contestação, mas pende de julgamento o agravo contra ela interposto. Em
razão disso, pela densidade factual que o feito ganhou, ponho-me novamente a
revisitá-las.
1.1. A primeira dessas preliminares arguidas pela SAMA é
de "carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido", quando, na
atualidade, não há positivação legal sobre essa condição da ação e sua aptidão
para extinguir o processo sem julgamento de mérito. Como a lei processual em
efeito imediato (STJ, REsp 103591 / SP), seria hipótese até de não conhecimento.
Em todo caso, pela fundamentação, se percebe que, no
fundo, a SAMA quis mesmo falar de ausência de interesse processual por falta de
adequação (o que também não está a salvo de controvérsia1); ainda assim, não há
juridicidade alguma em dizer que não se possa, em ação civil pública, pedir
1

D1D1ER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 364-365.
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condenação em dinheiro e cumprimento de obrigação de fazer, dada a absoluta
ausência de incompatibilidade dessa cumulação no espectro conceituai e
fmalístico da ação civil pública. Daí já ter assentado o Superior Tribunal de
Justiça: "A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de dano
ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer"
(Aglnt no REsp 1633715 / SC, rei. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
j. 02/05/2017)2.

À vista disso a rejeição da preliminar é irretorquível.
1.2. Em seguida, afirmou que ao Ministério Público falece
legitimidade ativa por se tratar de direito individual, privado, divisível e
disponível.
Tomando-se por acertado que a indenização por danos
materiais atomizados e a inscrição em plano de saúde constituam direitos de
natureza individual homogénea, isso não retira deles a condição de subespécie de
direitos coletivos. No RE 631111, rei. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado
em 07/08/2014, o STF deixou bem claro por que os direitos individuais
homogéneos têm esse sinete de coletivos:
"Há, é certo, nessa compreensão, uma pluralidade de
titulares, como ocorre nos direitos transindividuais;
porém, diferentemente destes (que são indivisíveis e seus
titulares são indeterminados), a pluralidade, nos direitos
individuais homogéneos, não é somente dos sujeitos (que
são indivíduos determinados
ou pelo
menos
determináveis), mas também do objeto material, que é
divisível e pode ser decomposto em unidades autónomas,
com titularidade própria (e, por isso, suscetíveis também
de tutela individual). Não se trata, pois, de uma nova
espécie de direito material. Os direitos individuais
homogéneos são, em verdade, aqueles mesmos direitos
comuns ou afins de que trata o art. 46 do CPC
(nomeadamente em seus incisos II e IV), cuja coletivização
tem um sentido meramente instrumental, como estratégia
para permitir sua mais efetiva tutela em Juízo".
Por isso é que tais direitos homogéneos são "transformados
em estruturas moleculares, não como fruto de uma indivisibilidade inerente ou
natural (interesses e direitos públicos e difusos) ou da organização ou existência
No mesmo sentido: Aglnt no AREsp 584736 / RS, rei. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma. j. 2O/O9/2O1Ó; REsp
1454281 / MG, reí. Min. Herman Benjumin, Segunda Turma, j. 16/08/2016; AgRg no REsp 1.545.276/80, Rei. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016; REsp 1.2Ó4-25O/MG, Rei, Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011; REsp 1.382.999/80. Rol. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
18.9.2014).

2
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de uma relação jurídica-base (interesses coletívos stricto sensii)" mas sim "por
razões de facilitação de acesso à justiça, pela priorização da eficiência e da
economia processuais"3.
Por esse motivo, prossegue Zavascki, "quando se fala, pois,
em 'defesa coletiva'ou em 'tutela coletiva'de direitos homogéneos, o que se está
qualificando como coletivo não é o direito material tutelado, mas sim o modo de
tutelá-lof o instrumento de sua tutela" (ib.).
A envergadura de certas violações a direitos individuais
homogéneos torna-os então naturalmente coextensivos de direitos sociais, como
ainda deixou assentado o voto do Ministro relator:
"(...) É certo que (a) não constituem interesses sociais os
meros interesses de particulares e mesmo os interesses da
Administração Pública; e que (b) numa definição genérica,
são interesses sociais aqueles cuja preservação e tutela o
ordenamento jurídico consagra como importantes e
indispensáveis não para pessoas ou entidades
individualmente consideradas, mas para a sociedade
como um todo, para o seu progresso material,
institucional ou moral (...) Fenómeno semelhante ocorre
em relação a direitos subjetivos de particulares. Com
efeito, a lesão a certos direitos individuais homogéneos
pode, em determinados casos, assumir tal grau de
profundidade ou de extensão que acaba comprometendo
também interesses maiores da comunidade, ou seja,
interesses sociais. Nesses casos, os interesses particulares,
visualizados em seu conjunto, transcendem os limites da
pura individualidade e passam a representar, mais que a
soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros
interesses da comunidade como um todo"
Eis então por que são eles abrigáveis na legitimação
extraordinária que tem o Ministério Público ao propor ações civis públicas, disseo muito bem o mesmo Supremo Tribunal Federal: "podem ser impugnadas por
via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois
ainda que sejam interesses homogéneos de origem comum, são subespécies de
interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe
o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal" (RE 163.231/8?, rei. Min.

s BEN.IAMTN, António Herman V. "A insurreição da aldeia global contra o processo clássico". In MILARE, Edis (Coord.).
Ação Civil Pública: Lei 7-347/85 - Reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: RT, 1995, p. 96,
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Maurício Corrêa, Pleno, j. 26/02/1997), ainda mais quando há relevância social,
como no presente caso, que salta aos olhos^.
Rejeitável, pois, a arguição.
1.3. Associada a essa preliminar, a SAMA antepôs a de que,
em razão do pedido de indenização a ex-trabalhadores, a competência para
processar e julgar esta ação civil pública é da Justiça do Trabalho
(fls.427), sendo que, assegura no mesmo passo, ela possui 181 instrumentos de
transação assinados, dos quais 177 estariam homologados judicialmente, fato
que, ainda segundo ela, atrai a garantia constitucional da coisa julgada.
Os argumentos da Ré não têm pertinência. Inicialmente,
convém dizer que, no âmbito da RCL16637 AGR/SP (rei. Min. Celso de Mello, j.
05/05/2015, Segunda Turma, Supremo Tribunal Federal), a Eternit S.A.,
controladora da SAMA, arguiu ser absolutamente incompetente o Juízo do
Trabalho da 9a Vara do Trabalho de São Paulo, alegando que a competência para
processar e julgar a ações civis públicas propostas pelo MPT (Processo n°
00021067220135020009) e pela ABREA (Processo n°. 00271555.2013.5.02.0009) é da Justiça Estadual. Aqui ela diz algo diferente: que a
Justiça do Trabalho é que detém essa competência.
Sem embargo dessa instabilidade nas convicções da
Demandada, basta, contudo, a leitura da inicial para aferir quem são os
substituídos processuais: "A SAMA tinha plena ciência dos riscos que sua mina
abandonada poderia trazer a todos os moradores do locar (fls. 44, vol. I, sem
destaque no original); "as vítimas das doenças provocadas pelo amianto no
Sudoeste baiano, independentemente de qualquer relação de trabalho com a
empresa ré, fazem jus ao completo ressarcimento pelos danos materiais e
morais sofrido" (fls. 57, vol. I, sem destaque no original).
Essa latitude dos destinatários afasta qualquer argumento
sobre competência da Justiça do Trabalho. Quanto aos danos morais coletivos, a
partição competencial é clara: se o dano à saúde difusa de todos que foram
expostos enseja a indenização pretendida, esta não se prende à relação de
trabalho havida entre SAMA e seus empregados; ao contrário, tem uma base
quantitativa muito maior, por não ter operado por força de exclusiva relação
trabalhista, devendo ser lembrado que "as formas de exposição ao amianto são
classificadas em ocupacional e ambiental'^.
* STF: RE 163.231/8?, AI 637.853 AgR/SP, AI 606.235 AgR/DF, RE 475.010 AgR/RS, RE 328.910 AgR/SP e RE 514-023
AgR/RJ, STJ: REsp 794-752/MA, Rei. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe
12/4/2010; REsp 1.303.646/8.), Rei. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe
23/5/2016.
s MONIZ, Marcela de Abreu; CASTRO, Hcrmano Albuquerque de; PERES, Frederico. Amianto, perigo e invisibilidade:
percepção de riscos ambientais e à saúde de moradores do município de Bom Jesus da Serra/Bahia. Ciênc. saúde
coletiua,
Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 327-336, Feb. 2012, p. 328. Available trom
<http:// www.scielo.br/ scie]o.plip?scrípt=sci_arttext&pid=Si4i3-8i232Oi2OOO2OOOO78dng=e-n&nnn^iso>.
Access
on 13 Aug, 2017.
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Observe-se que, no laudo pericial, o expert ressaltou:
"dentre as 44 pessoas [que foram objeto de busca ativa e submetidas a avaliações
pela Junta Médica], 13 foram funcionários da mina e tiveram portanto
exposição ocupacional; 23 tiveram contato com fibras de amianto deforma não
ocupacionar (fls. 3.470). Mesmo nas suas conclusões, quanto às pessoas
consideradas como portadoras de doenças relacionadas ao amianto, ele assim as
estratificou: "este Perito considera como positiva a presença de alterações
relacionadas à exposição a fibras de amianto num total de 11 pessoas, das quais
7 tiveram exposição ocupacional 3 exposição não ocupacional e um a ambas as
exposições"'(fls. 3-478).
Sendo assim, dano ambiental "constitui uma expressão
ambivalente, que designa, em certa vezes, alterações nocivas ao meio ambiente
e outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas e em
seus interesses"6. Ou ainda na lição de Mazuolli, "o bem jurídico vida depende,
para a sua integralidade, entre outros fatores, da proteção do meio ambiente
com todos os seus cansectários**?. Nota-se da inicial que nela se delineiam tanto
um dano moral ambiental, que é coletivo, quanto danos individuais à saúde. Estes
se enlaçam àqueles por uma fisiologia jurídica chamada de dano por ricochete8.
Dessa maneira, "o conceito de dano ambiental engloba, além dos prejuízos
causados ao meio ambiente, em sentido amplo, os danos individuais, operados
por intermédio deste, também denominados danos ambientais por ricochete"
(REsp 1381211 / TO, rei. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/05/2014).
Portanto, toda vez que aqui se fizer uso da expressão
ambiental, como qualificativo do sintagma jurídico, se deverá entender, para os
limites desta demanda, como qualquer atividade que tenha percutido também na
saúde dos substituídos processuais, pois se entende por "meio ambiente o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" e por
poluição "a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população" (art. 3°, I e III, respectivamente, da Lei 6.938/1981), o que se afina

MORATO LEITE, .José Rubens. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial 2. ed. São Paulo: RT,
2003, p. 94. Conceituação bem parecida se encontra cm Doro Gueye: "Lê dommage écologique est un conce.pt ambigu
qui designe dans sã conception dassique un dommage cause aux personnes et aux ckoses par Ia pollution ou
1'atteintedu milieu dans leguei elies vivenf (Lêpréjudice écoloyique pur. Connaissanccs et Savoirs: 2016, p. 47).
7 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.
j 81, Nu mesma linha de pensamento: MILARE, Edis; LOURES, Flavia Tavares Rocha. Meio ambiente e os direitos da
personalidade. Revista de Direito Ambientai., n. 37, ano 10, jan./mar. 2005, p. 16; COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro
e. Proteçào jurídica do meio ambiente: I-Florestas. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 15; FIORTLLO, Celso António
Pacheco. Curso de direito ambientai brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 20.
8 "Quando, ao lado da coletividade, é possível identificar um ou aiguns lesados em seu património particular, tem-se o
dano ambiental individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo" (MILARE, Edis. Direito do ambiente:
Doutrino ~ Jurisprudência — Glossário. 4. ed. São Paulo: Re\ista dos Tribunais, 2005, p. 737)6
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com a disposição constitucional segundo a qual o direito ao ambiente
ecologicamente equilibrado é "essencial à sadia qualidade de vida" (art. 225).
A cisão da demanda em ambiental no sentido estrito e com
significado de saúde da população afetada deu-se apenas por pragmática
investigatória prévia. Ambas, pois, são da competência da Justiça Federal, pois a
dicção ambiental é mais dilatada do que ocupacional, o que afasta a tese da
competência da Justiça do Trabalho. Isso significa, por conseguinte, que a
dimensão desta ação extrapassa qualquer relação trabalhista, pois em torno das
540 pessoas que trabalharam diretamente na mina por 30 anos, como assume a
Eternit (fls. 302), há, pelo menos, 2.152 indivíduos, contabilizados seus
familiares, conforme o DIVAST-Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do
Trabalhador, órgão da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (fls. 3.759).
Nessa ótica, um dano que nasce então de um foco de
exploração económica, mas termina por transcender a relação ocupacional para
atingir outros círculos sociais concêntricos, ultrapassa também a ordem de
grandeza exclusivamente afeta ao Direito do Trabalho, como já deixou em
evidência o Superior Tribunal de Justiça:
"Assim, o fato da destinação dos valores ser dirigida aos
trabalhadores vinculados à indústria canavieira, por si só,
não é capaz de atrair a competência da Justiça do
Trabalho para julgar a ação civil pública em razão do
disposto no art 114, I e IX, da Constituição Federal
(respectivamente, "as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e
da administração pública direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios"; "outras
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na
forma da lei"J, pois não são decorrentes da relação de
trabalho entre os trabalhadores e a agroindústria
canavieira" (CC 116826 / MS, rei. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/10/2013).
Por desdobramento consequencial, "afastado o caráter
trabalhista da demanda e a competência da Justiça do Trabalho, tal como
desenhada no art. 114, inciso I, da CF, com redação dada pela EC n. 45/2004,
deve ser declarada a competência da Justiça Federal, ex vi do art. 109, inciso I,
da Constituição da República Federativa do Brasil" (STJ, CC 126372 / PA, rei.
Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 13/03/2013; AgRg no CC 3O953/AM,
Rei. Min. Humberto Martins, Rei. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 11.10.2006, DJ 4.12.2006).
Reafírmável a rejeição da arguição.
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1.4. Ilegitimidade passiva: A SAMA assegura que a
presença da empresa Eternit na sua vida negociai só teve início em 1967, no
Estado de Goiás. Alega, então, que quem deve integrar o polo passivo são os
herdeiros de Manoel Cândido de Oliveira e Izaura Maria da Silva Oliveira, que
compraram o imóvel à SAMA e prosseguiram na exploração, além da SaintGobain do Brasil Produtos Químicos e para Construção, controladora da Brasilit,
a quem ela, a Ré, teria pertencido quando do início da exploração.
A impertinência dessa preliminar salta aos olhos. Em
primeiro lugar, quem está no polo passivo é a empresa que sempre esteve à frente
da exploração do amianto na Fazenda São Félix do Amianto, desde 1939 ou 19409.
Pouco interessa, para fins de legitimação passiva, se houve alterações na
qualidade da tipologia empresarial ou flutuação nominal do controlador
acionário - o que só terá importância na fase de execução em caso de insuficiência
de bens da Ré - se a empresa exploradora permanece a mesma.
De outra perspectiva, vale lembrar que não se trata nem
mesmo de formação litisconsorcial necessária para fins de direito processual
ambiental, como ensina Hugo Nigro Mazzilli: "quando presente a
responsabilidade solidária, podem os litisconsortes ser acionados em
litisconsórcio facultativo (CPC, art. 46,1); não se trata, pois, de litisconsórcio
necessário (CPC, art. 47), deforma que não se exige que o autor da ação civil
pública acione a todos os responsáveis, ainda que o pudesse fazer"10.0 Superior
Tribunal de Justiça tem iterativamente referendado essa linha de compreensão
doutrinária11, chegando a dizer que isso vale até para o cônjuge do poluidor: "a
tese recursal de litisconsórcio passivo necessário com o cônjuge do agente
poluidor não prospera, tendo em vista que a responsabilidade por danos
ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto" (Aglnt no AREsp
839492 / SP, rei. Min. Hernian Benjamin, Segunda Turma, j 15/12/2016).
Mesmo a denunciação da lide, como quer a Demandada,
não é adequada, pois essa cumulação sucessiva de duas ações "pode ser
indeferida, se por acaso ojuiz entender que ela comprometerá substancialmente
a duração razoável do processo"12. Pelo tempo de tramitação desta demanda
com seus numerosos incidentes, impugnações e recursos, pode-se aquilatar do
acerto em negar-se esse cúmulo sucessivo de ações que iria delongá-la ainda mais,
violando a garantia constitucional de razoável duração do processo (CF, art. 5°,

9 Segundo o DNPM, o registro de autorização à SAMA Mineração de Amianto Ltda obteve o número 3378, no ano de 1939
(fls, 186), tendo funcionado como empresa de mineração pelo Decreto Federal n. 4.400, de acordo com o Centro de
Recursos Ambientais da Bahia-CRA (fls. 203).
10 A defesa dos interesses difusos em Juízo. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 148.
"AgRgno AREsp 224,572/MS,Rcl, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/10/2013; REsp 88o.iõo/RJ,
Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010; REsp 771.Ó19/RR, Rei. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/2/2009; REsp 1.060.653/3?, 1a Turma, Rei. Min. Francisco
Falcão, DJe de 20.10.2008; REsp 884.15O/MT, 1a Turma, Rei. Min. Luiz Fux, DJe de 7.8.2008; REsp 6O4-725/PR, 2a
Turma, Rei. Min. Castro Muira, DJ de 22.8.2005.
12 Didier Jr., op. cit, p. 495.
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LXXVTII), considerando outrossim que se trata de feito de relevância nacional,
assim categorizado e cadastrado pelo Conselho Nacional de Justiça.
De todo modo, isso não trará qualquer prejuízo à Ré
porquanto, "atualmente, não há mais espaço para a alegação de que a falta de
denunciarão levaria à perda do direito de regresso'^. Acabou, assim, a hipótese
que poderia exigir a denunciação da lide obrigatória: "A par da dicção legal, a
jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a denunciação da lide
somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar em perda do
seu direito de regresso, hipótese não retratada no artigo 70, inciso III, do CPC,
na qual tal direito permanece incólume'' (STJ, REsp 1107613 / SP, rei. Min,
Marco Buzzi, j. 25/06/2013).
Portanto., teria sido um despropósito inaugurar uma lide
secundária e conexa entre denunciante e denunciado quando nem com a
ocorrência de litisconsórcio se exige o chamamento de todos os envolvidos.
1.5. Prescrição no dano ambiental coletivo: A
prescrição no terreno jusambiental tem notas de singularidade que afastam
qualquer tentativa de sua ocorrência nesta demanda. A primeira delas diz
respeito à actio nata, que imuniza a pretensão contra os efeitos da prescrição.
Recordem-se seus contornos conceituais, na lição de Caio Mário da Silva Pereira,
vigentes até no âmbito do Direito Civil, litteratim:
"A doutrina alemã dá-nos uma palavra e uma regra:
inicia o prazo de prescrição, como de decadência, ao
mesmo tempo que nasce para alguém uma pretensão
acionável (Anspruch), ou seja, no momento em que o
sujeito pode, pela ação, exercer o direito contra quem
assuma situação contrária, já que actio nondum nata non
praescribiturÍÍ74.
Por ela se fica sabendo que se a pretensão nasce somente a
partir de um ponto anterior ao qual ela não poderia ser exercitada, a contagem
prescricional não é tida como iniciada previamente. Nas palavras mais adequadas
de Orlando Gomes: "A regra intuitiva é de que seu início coincide com o instante

's THEODORO JR-, Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 379. Tb.: Didier
Jr., op.cit., p. 494.
'•' instituições de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 483.
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em que a pretensão pode ser exercida — actio nondum natae non praescribitur"1^.
Tal princípio tem larga aceitação jurisprudencial16.
Um exemplo trivial torna essa aplicação ainda mais
esclarecedora: suponha-se que alguém tenha sido demitido do serviço público e
ato contínuo a isso tenha se tornado réu em ação criminal pelos mesmos fatos. O
trâmite da ação criminal impede o nascimento do termo inicial para invalidar o
ato administrativo, em razão da maior amplitude da demanda penal. Incide então
a actio nata, que afasta a contagem da prescrição antes do trânsito em julgado da
sentença criminal, como já decidiu, em caso similar, o Superior Tribunal de
Justiça: "Em observância ao princípio da actio nata, apenas com o trânsito em
julgado da sentença criminal surgiu a pretensão do agravado de postular a
invalidação do ato administrativo que o excluiu da polícia militar, pelo que não
há falar em prescrição no caso" (AgRg no Ag 1350792 / GO, rei. Min. Arnaldo
EstevesLima).
Com maior razão esse entendimento, de forma ainda mais
dilatada, se aplica ao âmbito das constitucionalmente sensíveis relações
ambientais de cuja ofensa decorra lesão à saúde coletiva, a qual, no caso desta
demanda, só ingressou efetivamente no conhecimento das pessoas afetadas com
a perícia a que foram submetidas. Então, para fins de termo de contagem inicial
da prescrição, não se focaliza a ação, mas a omissão no tratamento:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
ORIUNDOS
DE
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
l. Alegado dano ambiental consubstanciado na
contaminação do solo e das águas subterrâneas na
localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos
produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz
^ Introdvçõo ao Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, item 296. Cogitações nesse sentido têm sido afloradas no
âmbito da common law estadunidense: "An especially high number of cases may be barred by relevant statutes of
limitations in tíie enuiranmentalfield because environmental harms tend to be latent or especially difficult to discover.2l
In such cases, the continuiny violatiuns doutrine may sometimes offer a means of subjecting the violator to legal
sanction" (LIN, Albert C. Application of the Continuing Violations Doctrine to Environmental Law. Ecology Luiv
Quarterly, voí. 23, september, 1996, p. 729). Todavia, grandes corporações de exploração do amianto c também
companhias de seguro, naquele país, fomentaram leis e regulações obsoletas restritivas de lapsos temporais e do alcance
das ações ressarcitórias, além de promoverem intimidação jurídica de médicos-pesquisadores decididos a legítimas
investigações científicas, como se vê de Castleman, op.cíf, cap. 3, esp. p. 138-140. É o que igualmente afirma ter-lhe
acontecido o médico sanitarista e pesquisador brasileiro Hermano Albuquerque de Castro (disponível em:
https://www.ecodeba te. com.br/2Oi2/O3/o6/o-uso-do-amianto-no-brasil-a-ciencia-nao-evolui-no-banco-dos-reusnias-no-dcbatc-acadeniico-eiiti-evista-com-herniaiio-albuquerque-de-castro/).
16 Como se vê, entre outros, dos julgados do STF insertos no RE 93.856-7, rei. Min. Aldir Passarinho, e RE 84.697, rei.
Min. Leitão de Abreu, aíém dos do STJ (REsp 898-496/DF, Rei. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de
14/04/2008; AgRg no Ag 1350792/00, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010,
DJc 02/02/2011).
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destinados à distribuição de energia elétrica aos
consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela
mídia e pela própria AES Florestal
2. Na responsabilidade contratual em regra, o termo
inicial da contagem dos prazos de prescrição encontra-se
na lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da
pretensão, que traz em seu bojo a possibilidade de
exigência do direito subjetívo violado, nos termos do
disposto no art. 189 do Código Civil, consagrando a tese da
actio nata no ordenamento jurídico pátrio.
3. Contudo, na responsabilidade extracontratual,
a aludida regra assume viés mais humanizado e
voltado aos interesses sociais, admitindo-se como
marco inicial não mais o momento da ocorrência
da violação do direito, mas a data do
conhecimento do ato ou fato do qual decorre o
direito de agir, soh pena de se punir a vitima por
uma negligência que não houve9 olvidando-se o
fato de que a aparente inércia pode ter decorrido
da absoluta falta de conhecimento do dano.
Inteligência da Súmula 278 do STJ" (REsp 1354348
/ RS, rei. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
26/08/2014, sem destaque no original)1?.
Mesmo os danos morais correlativos não se consideram
prescritos sem que antes tenha havido identificação oficial da contaminação,
deixou ainda claro a mesma Corte:
"Considera-se como termo a quo da contagem do prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, para
ajuizamento de ação de reparação de dano moral
decorrente de prejuízos à saúde advindos do acidente
ambiental, a data da ciência inequívoca pelo autor de que
a doença
diagnosticada (câncer) decorreu da
contaminação do solo e do lençol freático por produtos
químicos lançados pela ré. A notificação pública da
poluição ambiental não pode ser considerada como termo
inicial da contagem do referido prazo prescricional,
!7 No mesmo sentido: "Não se pode aplicar entendimento adotado em ação de direitos patrimoniais em atjão que visa u
proteção do meio ambiente, cujos efeitos danosos se perpetuam no tempo. Tratando-se de direito difuso - proteçav ao
meio ambiente — a ação é imprescritiveL " (STJ, aã Turma, Ag. Reg. no REsp. 1.150.479, rei. Min. Humberto Martins, j.
04/10/2011).

23

A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE l.s INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
SUBSEÇAO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

porquanto os efeitos nocivos à saúde da população não
surgiram imediatamente
a ela, mas nos anos
subsequentes. Precedentes: REsp 1.354.348^8, Quarta
Turma, Rei Min. Luís Felipe Salomão; REsp 346.489^8,
Terceira Turma, Rei. Min. Ricardo Villas Boas Cueva"
(AgRg no AgRg no AREsp 608324 / RS, rei Min. Raul
Araújo, j. os/05/2016)*8.
O entendimento limitativo do transcurso prescricional
encontra acomodação no velocino constitucional, pois quando o Texto Magno diz,
acerca do meio ambiente, sobre "o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações", só pode ser interpretado como a possibilidade
imanente ao Direito Ambiental de intervir a qualquer instante no que pode ser
chamado de recursividade temporal, assim entendida como a recorrência da
oportunidade do recomeço.
Nessa linha de compreensão é que Rubens Morato Leite
angula a questão ao dizer que na seara da proteção ambiental, "inexiste prazo
prescricional"} pois, "como é sabido, a prescrição destina-se apenas à pessoa
individualizável, titular de um direito, pela sua inércia na falta de exercimento
desse direito". Ainda segundo ele, apoiando-se em Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria B. B. de Andrade Nery, "como os direitos difusos não têm titular
determinável não seria correio transportar-se para o sistema individualístico
do Código Civil"**.
Igualmente rejeitável a prescrição.
2.0. Mérito: Não é fora de propósito pequena incursão
pelos domínios da literatura científica direta e indireta sobre o amianto, sem
querer afetar eruditismo pedantesco. Ao contrário, além do dever constitucional
de fundamentação que rege as decisões judiciais, há aqui duas pertinências
específicas.
A primeira é a forte conexão entre essas informações
contemporâneas com o período de exploração da mina São Félix do Amianto pela
SAMA, diversamente do que ela questiona quanto à literatura médico-científíca
cerca de mesotelioma maligno de pleura e de associação etiológica com o asbesto.
A Subseçao i Especializada em Dissídios individuais (SDI-i), do Tribunal Superior do Trabalho, não conheceu de
recurso de embargos da Infíbra Ltda e manteve decisão que a condenou a indeni/ar os herdeiros de um ex-empregado que
contraiu asbestose. A SDI-1 afastou a alegação de prescrição e considerou como marco inicial da contagem do prazo
prescricional o laudo médico que constatou a incapacidade do empregado para o trabalho, e não a data da ciência da
doença, como pretendia a empresa. O trabalhador informou que trabalhou na empresa de abril de 1961 a novembro de
1981, e que nesse período exerceu várias atividades na fabricação de chapas de fibrocimento (cf. RR - 18150070.2005.5.15.0134, rei. Ministro Augusto César Leite de Carvalho).
"> MORATO LEITE, José R. * Responsabilidade civil, meio ambiente e acao coletiva ambiental". In: BENJAMÍN, António
Herman V. (Org.). Dano ambiental: prevenção, repressão, reparação. São Paulo: RT, 1993, p. 291.
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Os dados que ela apresenta20, de três casos clínicos submetidos ao escrutínio de
alguns pesquisadores, não anulam o aporte histórico e atual do grande volume
informacional sobre os efeitos patogênicos do amianto a que sempre se teve
acesso no mundo.
A segunda é que a análise da prova pericial e das demais que
compõem a massa probante dos autos deve ser guiada pela capacidade de saber
distinguir se há causalidade na exposição do amianto ou meramente associação
causal, dicotomia conceituai sobre qual se falará mais adiante, já que esta
demanda, bem analisados os argumentos que foram expostos sob outra forma,
pendularizou entre esses dois poios de fundamentação. A depender de qual
perspectiva metodológica será adotada, se fará Juízo ou de procedência ou de
improcedência, pois a responsabilidade fica afastada quando ou não há dano ou,
quando havendo dano, não há nexo causal entre ele e a ação do agente.
Esses enfoques então funcionam, nessa queda de braço
entre as partes, como uma pedra de toque que guia o julgador pelo percurso do
exame da prova, na qualidade de seu destinatário direto por excelência.
Pode-se começar com a informação de que amianto, assim
chamado pela raiz latina, ou asbesto, de étimo grego21, é um mineral encontrável
em grande abundância na crosta terrestre sob dois tipos principais22: a crisotila23
e o anf!bólio24. Este, que já foi explorado comercialmente até a década de 1970 e
P. 449-52, da contestação (item Hl).
Essa indestrutibilidade tornou-se ironicamente a metáfora da marca comercial Eternit, que, sob o comando dos
Schmidheiny, se furtou a qualquer responsabilização pelo mundo, já que o termo grego "ân^eoroç", sem transi iteração,
tem o significado de "eterno, inextinguível".
32 A utilização o amianto dá-se na indústria de fibrocimento (placas onduladas para telhados; placas planas para divisórias,
revestimento de interiores ou exteriores; caixas d'água; canos para água em baixa pressão; canos ou tubos para alta
pressão), na indústria de fricção (discos de embreagem, pastilhas e lonas de freios para automóveis e outros veículos); na
indústria têxtil, em que o material é aplicado na confecção de mantas para isolamento térmico de caldeiras, motores,
automóveis, tubulações e equipamentos relacionados às indústrias química e petrolífera, e também na confecção de
roupas especiais e biombos de protecão ao fogo; na indústria de produção de vedação usados no âmbito automotivo e
petrolífero; na indústria de papéis e papelão (utilizado para isolamento térmico e elétrico de fornos, caldeiras, estufas e
tubulações de transporte marítimo); na indústria de filtros, para confecção de diafragmas de amianto, utilizados na
produção de cloro-soda; na indústria de isolantes térmicos, para confecção de placas e camadas de material de amianto
friável pra fins de protecão ao calor, utilizadas nos revestimentos de aviões supersônicos, mísseis, foguetes e naves
espaciais (informações textualmente retiradas de Cláudio Viveiros de Carvalho, Amianto, p. 40. Disponível em:
w
ai

Cpprd Legisla tiva-Setex-lnternet-2Oo8^ u>O42.pdf. p. 12-13, e de René Mendes ("Asbesto (amianto) e doença: revisão do
conhecimento científico e fundamentação para uma urgente mudança da atual política brasileira sobre a questão". Cad.
Saúde Pública, Rio de Janeiro, i7(i):7-29, jan-fev, 2001, p. g). V. CASTLEMAN, Barry. Asbestos: Medicai and Legal
Aspects. 5. ed. New York: Aspen Publishers, 2005, p. capítulo 8. Tb.: PIGG, B. J,, 1994. The uses of chrysotile. Annals qf
Occupational Hygiene, 38:453-458.
'^"Atualmente, a totalidade do amianto erisotila é minerada e processada na Mina de Cana Brava, em Mmaçu, Goiás"
(MENDES, op.cíí., p. 8).
^- No grupo anfibolio há crocidolita (asbesto azul), omosífer (asbesto marrom), antofilita, actinolita e tremolita. Nesse
sentido: SCLIAR, C., 1998. Amianto: Mineral Mágico ou Maldito? Ecologia Humana e Disputa Político-Econômica. Belo
Horizonte: CDI. Tb: Mendes, op. cit., p. 8; Viveiros, op. cif., p. 5; Representação de Zilton Justiniano Rocha, então
Deputado Estadual, ao Ministério Público da Bahia (fls. 107-130, voi. I). A NR 15, item 1.1., dispõe: "Entende-se por
'asbesto', também denominado amianto, a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas
metamórficas dos serpentinas, isto é, a erisotila (asbesto branco)f e dos anfíbólios, isto é, a actinolita, a amosita (asbesto
marrom), a antofilita, u crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou vários destes
minerais. " Maria Roselli informa que, em 1976, a erisotila respondia por 94% da produção mundial, seguido da crocidolita
(<4%) e amosita (<2%), sendo estatisticamente insignificantes a tremolita, a actinolita c a antofilita (op.cit., p. 10).
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início de 1980, com fibras duras, retas e pontiagudas, cujas características físicoquímicas "determinam uma maior permanência delas dentro do tecido
pulmonar, facilitando assim uma resposta fagocitária e inflamatória
prolongada e consequentemente uma ativação de mecanismosfibrogênicos que
levariam, com o passar dos anos, ao desenvolvimento de alterações próoncogênicas^s, terminou sendo proscrito26.
Embora a SAMA tenha negado (fls. 240, vol. II), a Etemit,
que a controla, tanto disse que foi explorada na mina de São Félix a crisotila
(fls.239)? que também é carcinogênica2?, quanto o anfibólio28. No Brasil, explorase, com interdições em alguns Estados, o amianto do tipo crisotila, que pertence
à classe serpentina, de coloração branca e que se pensou equivocadamente a
princípio não ser ofensivo sob uso controlado em razão das fibras curvas e
maleáveis. Coube às investigações científicas refinadas ao longo de várias décadas
sobre seus efeitos patogênicos, com uma densa literatura referencial, levar a
Organização Mundial de Saúde a advertir que o melhor meio de eliminar o

Segundo a Convenção 162, art. 2°, a, aprovada pelo Decreto 4.074/2002, da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
"o termo asbesto designa a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das
serpentinas, isto é, o crisotilo (asbesto frranco), e dos anfiboíitos, isto é, a actinotita? a amosita (asbesto pardo,
cumrningtonita-grunerita), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a trernolita ou qualquer mistura que contenha um
ou vários destes minerais" (Convenção n. 162, art. 2°, a). Castleman se refere a hipóteses de que já se sabia do efeito
danoso do asbesto à época de Cristo e que o naturalista Plínio teria também se referido a ele (op.cit. , p. i). Tb.: ROSELLI,
Maria- The asbestos lie: the past and present ofan industrial catástrofe. Brussels: European Trade Union Institute, 2014,
p. 17-18.
25 Laudo pericial, fls. 3-493, vol. XV.
26 Na já citada NR 15, o item 4, instituído pela Portaria SSST n.° 01, de 28 de maio de 1991, estatui: "Fica proibida a
utilização de qualquer tipo de asbesto do grupo anfibólio e dos produtos que contenham estas fibras1'.
** "No presente estudo demonstrou-se fartamente que a 'hipótese dos anfíbôlios' não se sustenta. Infelizmente asbestose.,
mesotelioma maligno e câncer de. pulmão têm sido provocados em expostos unicamente à crisotila nas mais diferentes
regiões do globo, inclusive no Brás U" (MENDES, op.cit., p. 23).
2ft Élio Martins, então presidente da Eternit, encaminhou expediente assinado ao Ministério Público do Estado da Bahia
em que, após dizer que "dentre os ex-trubalhudores de Poções com atual idade média de 76 anos, 18 apresentaram
disjunções respiratórias decorrentes da exposição ao amianto e l faleceu com doença presumidamente relacionada ao
amianto", revelou que "o número de ex-trabalhadores comprometidos já citados se deve à exposição entre 1941-1967
(....). E que no mineral extraído naquele período foi identificada a associação com tremolita} um dosamiantos do grupo
anfibólio - que apresenta potencial agressivo, diferente da variedade crisotilaf minerada em Minaçu (GO)" (fls. 303,
vol. II). Na audiência pública instalada pelo STF para discutir a proibição do amianto em São Paulo, António José Julianif
analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que defendeu o uso
controlado de amianto, declarou: "Além disso, é muito importante fi'isar que a Mina de São Félix, em Poções, era do tipo
anfibólio, que já é reconhecidamente cancerígeno e estão proibidas todas as formas de uso no nosso País; enquanto que
a Mina de Cana Brava é do tipo serpentina" (Disponível em:
http://www.stf jus^bj^jaro^^
Audiência sobr
_
p. 41). Os Professores Mário Terra Fiího, Jeffersoii Benedito Pires de Freitas, Luiz
Eduardo Nery, respectivamente, da Unifesp, Usp e Unifesp, esclarecem que "o mesotelioma maligno é um tumor raro
que pode acometer a pleura e que, na y ronde maioria dos casos, está relacionado com a exposição ao asbesto. Dentre
os tipos de fibras relacionadas ao desenvolvimento desta neoplasia destacam-se os unfibóltos (crocidolita, amosita,
tremolita)" (TERRA FILHO, Mário; FREITAS, Jefferson Benedito Pires de; NERY, Luiz Eduardo. Doenças asbestorelacionadas. J. bras. pJieumoL, São Paulo , v. 32, supl. 2, p. 848-853, May 2006, p. 52. Available from
<http://w\vvv.sciclo.br/scido.php?script=st;i_arttext&pit3=Si8oõ-37i32Oo6ooo8oooo9&lng=en&iirni=iso>.
acccsa
on 10 Aug. 2017). Deve ser notado que a Diretora do DTVAST-Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador
informou, com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade, que, para a Bahia, "há 87 casos de óbito por
mesotelioma no período de 1996 a 2oog, a maioria oriunda da região sudoeste do Estado" (fls. 3.758).
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surgimento de doenças relacionadas é cessando-se o uso de todo tipo de
amianto2^.
O acesso a essa extensa literatura médica a respeito do
assunto depende de conhecimentos científicos que escapam ao estalão
convencional da formação jurídica. Mas sabe-se por ela, nos limites que
interessam a esta demanda, que a exposição ocupacional ou não à poeira ou à
fibra amiantífera está associada a muitas doenças, como "fibrose pulmonar, ou
'asbestose pulmonar'; fibrose pleural, ou 'asbestose pleuraV; placas pleurais,
calcificadas ou não calcificadas; derrame pleural (benigno);
câncer
broncopulmonar; mesotelioma de pleura e de peritônio; câncer de laringe;
cânceres do trato gastrintestinal e outros" s°, chamava atenção, em 1986, o
professor René Mendes, Professor Assistente-Doutor da UNICAMP (1977-1991),
Professor-Titular de Medicina Preventiva e Social na Universidade Federal de
Minas Gerais (1991-1997) e Professor Associado Sénior da Escola de Saúde
Pública da Johns Hopkins University (Baltimore, EUA, i98s-2Oi4)31.
Muitos países, conforme listado na inicial, puseram-se ao
longo dos anos a banir a exploração, fundando-se para isso no fato de que
observações e testes médico-científícos em relação à exposição ocupacional foram
progressivamente dando cada vez mais lastro numérico às primeiras
investigações, que, a propósito, não são recentes, uma vez que "os primeiros
casos de fibrose pulmonar entre pessoas expostas ao amianto foram descritos
pela primeira vez em 1906 pelo inspetor de trabalho Denis Auribault"^2, que
empreendeu estudo sobre os casos letais ocorridos entre os trabalhadores após
alguns anos de exposição às fibras de amianto na usina de Conde sur Noireau,
instalada em 1890 na Normandia.
Na Grã-Bretanha, "o primeiro estudo médico sobre o
assunto apareceu no British Medicai Journal, em 1924" e foi escrito "por William
Cooke, do departamento de patologia da Wigan Infirmary, tratando nele
concisamente da doença e morte por fibrose nos pulmões e tuberculose deNellie
Kershaw, que tinha trabalhado no setor deflação de umafâbrica de asbestos de
Rochdale" cite Bartripss, que adita que "na sequência desse relato de caso, outros
em breve f oram publicados".
2s

Elimination of asbestos-related diseases. Geneva: World Health Organi/ation, 2006. Availablu
from: http://www.wko.int/occupationaí_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf. A OMS é reverenciada pela
Re na contestação {fls. 471). Portanto, essa orientação mais recente da mesma OMS retira qualquer substância de sua
linha de defesa.
&' Jornal de Pneumoloyia 12(3): 189-197, p. 189.
3* Mendes é citado, entre tantos outros autores, por Cláudio Viveiros de Carvalho, op, cif., p. 40, e Castleman, op.cit,, p.
796.
'^Disponível em: hj^://w\%'\vi.v'ictimes-amiante.org/c{innaissan(:es seicntifiques^aniiante.plip. O texto alude à "Note sur
Thygiène et Ia sécurité dês ouvriers dans lês filatures et tissages d'amiante", publicada no Bulletin de 1'inspectíon du
travail, 1906. Lê-se, por outro lado, de Hardy-Hémery que a morte de cinquenta trabalhadores dessa empresa tinha
chamado a atenção do inspetor Auribault (op.cit., p. 206).
33 "The first medicai paper on the subject appeared m the British Mvdical Journal in 1924. Written by William Cooke qf
Wigan lnjirmary's departtnent of pathology, it briefly dealt with the iílness and deuthfrom fibrosis ofthe lungs and
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Entre esses estudos, prossegue ainda o autor, estão os de
Edward Merewether, inspetor médico de Glasgow, em 192834, cuja investigação,
com Price, foi concluída em 193035 e dada a conhecer em numerosas publicações
nos EUA e Inglaterras6 - do qual a Etemit tomará confessadamente
conhecimentos?, como se verá melhor adiante —, estando por então avançadas as
discussões sobre o fato de que o desligamento do trabalho com amianto não
evitava a progressão da asbestose no trabalhador^8.
Já a "suspeita que asbestose poderia estar ligada a câncer
de pulmão começou a emergir nos anos 1930*39, sendo que seu potencial
carcinogênico foi afirmado pelo patologista britânico Gloyne, seguido de
Nordmann na Alemanha40. Vale notar que, correlativamente, nos Estados
Unidos, em 1934, as ações judiciais de trabalhadores da indústria amiantífera,
buscando indenização por doenças pulmonares, chegavam à cifra de 300 milhões
de dólares^1.
Havia, assim, um universo científico, legal e leigo em
ebulição quanto ao asbesto por então, com investigações que continuaram através
de dados colhidos por pesquisadores obstinados. Richard Doll, por exemplo, em
1955? "estabeleceu satisfatoriamente para a maior parte dos atentos
observadores que existia uma associação causal entre asbestose e câncer de
pulmão^2.
A ligação com mesotelioma, tumor altamente maligno da
pleura e/ou peritônio, apesar de aparentemente ter sido detectada no século XIX,
e que teve sua existência alvo de dúvida por alguns patologistas, como anota
Bartrip43, na África do Sul foi identificada - adita esse autor - pelos
tuberculosis ofNellie Kershaw, who had worked in the spinning room of a Rochdale asbestos factoru. Followmg this
case repoi-t, other papers soon appeared" (Bartrip., Pctcr W. J. "History of asbcstos rclatcd discase", Postgrad Med J
2004; 80:72-76, p. 72. Th.: Castleman, op.cit., p. 5-6, que se refere a preocupações investigatórias anteriores a essa data).
•** Chief Inspector of Factoiies and Worksfaops. Parliamentary Papers 1929- 30513 (Cmd 3360): Annual Report of the
Chief Inspector of Factories and Workshops for 1928:559, apud Bartrip, ap.cit., p. 73.
35 Castleman, op.cit., p. 7. O autor, depois de relatar que a conclusão dessa investigação deu-se em 1930, põe-se a analisar
a metodologia c expor os dados encontrados.
3(> Castleman, op.cit, p. 13. No original: "The Merewether and Price survey was noted in numerous other publícations in
Engtand and the United States". A partir dessa publicação é que o autor define o fim do monopólio britânico de pesquisa
sobre asbesto, pois, ainda segundo ele mais à frente, "aíso in the year 1930, additional medicai artieles on asbestosis were
published not only in Great Britain hut aíso in Italy and France" (p. 15) e também na Alemanha (p. 21). Tb.: Mendes,
op.cit., p. 9.
3™ HARDY-HÉMERY, Odette. "Etemit et lês dangers de I'amiante-ciment:i922-2Oo6", Revue d'histoire modeme et
contemporaine, 2009/1 n° 56, pages 197 à 226. A mesma autora salienta a esse respeito: "Dons rentre-deux-guerres, un
namore croissant d'articles paraít dons lesjoumaux médicaux anglais et allemands: ils traitent de I'asbestose (fibrosa
d'amiante dons lês poumons)" (op.cit., p. 206). Tradução livre: "Entre as duas guerras, um número crescente de. artigos
aparecia nos jornais médicos ingleses e alemães tratando da asbestose (fibrose de amianto nos pulmões)*.
s* Castleman, op.cit. p. ló e 23.
39 Bartrip, op. cif., p. 72: "Suspicion that asbestosis miyht be linked with lung câncer began to emerge in the 1930$".
•»° Castleman, op. cif., p. 42. Para o papel de Leroy Gardncr c do polémico Anthony Laiiza, nos Estados Unidos, v. mesmo
autor, esp. p. 49-58, 99,102,139-140,147-151.
-»1 Castleman, op.cit., p. 137.
** Bartrip, op. cif., p. 72: "Then, in 19,55, Doll estahlished to the satisfaction o/most injbrmed obseruvrs that a causal
association existed betiveen asbestosis and lung câncer". Th.: Mendes, op. cit, p. 9. Sobre Doll c sua ligação cum John
Knox, Castleman, op.cit., p. 81 e seguintes.
•» Op.cif., p. 74.
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pesquisadores J. Chistopher Wagner, Christopher Sleggs e Paul Marchand,
através de casos investigados no distrito de mineração de crocidolita44 de
Griqualand West, tendo eles apresentado seus resultados numa conferência em
Johannesburg em 195945.
Escreve Castleman que "numerosíssimos casos de câncer
entre portadores de asbestose foram relatados nos anos 1957-1963". Ainda
segundo ele, "o escritor alemão Bõhme usou dados governamentais para
acrescentar a seu próprio material que davam conta de 125 pacientes
indenizadospor disfunção em decorrência de asbestose"^. Por isso mesmo, "em
1957, a carcinogenicidade do asbesto estava suficientemente bem conhecida a
ponto de receber um verbete em outra enciclopédia comum, a Encyclopedia
Americana"^.
É bem verdade que, por essa época, era lançada a proposta
científica, considerada hoje altamente controversa^8, de que a etiopatogenia do
mesotelioma estaria em associação causal com a vacina contra poliomielite
contaminada com SV4O, ou vírus vacuolante símio 40, um poliomavírus
encontrado em macacos e humanos, o que é referido em 4 linhas na contestação
(fls. 452), mas sem qualquer ligação factual com o caso dos autos, argumento de
defesa que convida à observação de Beck: "a discussão sobre substâncias tóxicas,
conduzida com categorias das ciências naturais, move-se entre a falácia de

11 Corno já dito, é também chamado de amianto azul, uma variedade da Riebeckite, assim balizado em homenagem a Einll
Riebeck (1853-1885), explorador alemão. Foi encontrado nos seguintes lugares do inundo: "Socotra Island, Indian Ocean.
In South África, northfrom Koegas, Cape Province, and east ofPietersburg, Transuaal. Bxceptional crystalsjrom Sultan
Hamud, Kenya. In the USA, at Qmncy, Norfolk Co., Massachusetts; at St. Peters Dome, near Pikes Peak, El Paso Co..,
Colorado; Jrom Washington Pass, Okanogan Co., Washington. In Canada, at thc Red Wine compíex, Labrador,
Newfoundland; and at Mont Saint-Hílaire, Quebec. Around Chapare, Cochabamba, Bolívia. At Wittenoom and
elsewhere in the Hamersley Ranges, Western Austrália" (Mineral Data Publishing, version 1.2. Disponível cm:
http://rrufY.info/docUb/hoin/ri ebeckite.pdf).
is V. Mendes, op.cit. p. 10, Uma linha de tempo histórica sobre as pesquisas entre mesotelioma c asbestose ê fornecida por
Castleman, op.cit,, p. 105-107.
^ Op.cit., p. 101. No original: "Large numbers of câncer cases among asbestotics were reported in the years 1957-1963.
(...) German writer BÕhm used government records to add to his own material, comprising 125 patients compensated
for disabiliíy from asbestosis".
4? Castleman, op.cit, p. 111. No original: "By 1957, the carcinogenidty of asbestos was sujficienthj ivell known to receive
note in another common encyclopedia, the encyclopedia americana". Cf. Bartríp, op.cit., p. 74. Tb.: Willis R.A. Pathohgy
oftumours. London: Butterworths, 1967:181- 2.
& McConnelI EE, Carbone M, A comparíson of pleural mesotheliomas induced by asbestos or S\"4O virus in Syrian golden
hamsters. Inhalation Toxicology 2ooo;i2(suppls):i73-8i; Mayall FGS Jacobson G. Wílkins R. Mutationsof P53 gene and
SV4O sequences in asbestos associated and non-asbestos-assoeiated mesotheliomas. J Clin Pathol I9g9;52:29i—3;
Carbone M, Fisher S, Powers A, et ai. New molecular and epidemiological issues in mesothelioma: role of SV4O, J Cell
Physiol I999;i8o:l67- 72; Jasani B, Jones CJr Radu C, et ai. Simian virus40 detection in human mesothelioma: reiiability
aiid significancc of tlie available molecular evidence. Frontíers in Bioscience 2OOi;6:ei2—22; Gazdar AF, Butel JS,
Carbone M. SV4O and human tumours: ni^h, association or causality. Nat Rev Câncer 2002;2:957-64; Roggíi VL.
Mineral fiber content of lung tissue in paticnts with maíignant mesothelioma. In: Henderson DW, Shiikin KB, Langlois
SLP, Whítaker D, eds. Maíignant mesothelioma. New York: Hemisphere, 1992:201-22, apud Bartrip, o/xcif. Cf,
tb.: NTH/National Câncer Institute (2004-08-25). Studics find no evidence that símiau virus 40 is related to human
câncer. Science Daily; Hilleman MR (1998). Discoveiy of simian virus 40 (SV4O) and its relationship to poliomyelitis \irus
vaccines. Dev Biol Stujid, 94:183-90; Carroll-Pankhurst, C; Engels, EA; Strickler, HD; Goedert, JJ; Wagner, J; Mortimer
EA Jr. (Nov 2001). Thirty-five year mortah"ty followíiig rcccipt of SV4O- contaminated polio vaccine during the neonatal
period. Br J Câncer. 85 (9): 1295-7.
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preocupações biológicas e sociais ou uma consideração de meio ambiente que
deixa de lado a preocupação seletiva de pessoas"^.
Convém reiterar a utilidade processual dessa sintética
sequência histórica: demonstrar que, durante as balizas de tempo em que a SAMA
operou diretamente na exploração da mina de São Félix de Amianto, ou seja,
entre 1940 (embora os atos de busca de autorização sejam anteriores a essa data)
a 6.6.19675°, os achados e alertas clínicos sobre o risco da exposição ocupacioual
ou não à poeira e à fibra do asbesto eram dados a conhecer em publicações
científicas e leigas, remontando, em realidade, aos primórdios da exploração em
nações como França e as que compõem o Reino Unido, em face de densas
discussões sobre o aparecimento de doenças relacionadas na Europa e na África
do Sul.
Em todo esse período, havia efervescência sobre os efeitos
da exposição a essa poeira na saiide dos trabalhadores, sendo que, em 1960, já
havia evidências epidemiológicas ou ao menos fundados indícios de risco
também para pessoas que viviam próximas aos locais de exploraçãos1, a exemplo
do que veio a acontecer em relação a um rapaz em tomo de vinte anos, acometido
de mesotelioma de pleura, e que viveu próximo à Mina de São Félix, em Bom
Jesus da Serra, conforme depoimento de Auditora do Trabalho (fls. 2.355),
episódio sobre o qual, outra testemunha, o professor de Medicina da
Universidade Federal da Bahia, Paulo Gilvane Lopes Pena, assim minudenciou:
"que se recorda que, cerca de quinze anos antes da visita
que [em 2004] fez ao local [na região da mina em Bom
Jesus da Serra], foi chamado para participar dos estudos
clínicos em torno de um paciente que estava internado no
Hospital das Clínicas; que se recorda que se tratava de um
rapaz com pouco mais de vinte anos de idade, estudante de
História; que o diagnóstico anatomopatológico foi
fechado como se tratando de um caso de mesotelioma de
pericárdio; que esta é uma patologia intrinsecamente
associada à exposição ao amianto; que se trata de um
câncer altamente agressivo; que chamou a sua atenção o
w BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo u unia outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 2. ed. São
Paulo: Editora 34,2016, p. 31.
&> Fls.iSó, 207, 243, dos autos (volumes I e ÍI).
51 Selikoff U, Hammond EC, Churg J. Asbestos exposure and neoplasia. J AM A 19645188:22-6; Selikoff U, Hammond EC,
Churg J. Relatíon berween exposure to asbestos and mesothelioma AT Engl J Med 1965;272:560-5; Selikoff U, Hammond
EC, Churg J. The occurrenee of asbestosis among insulation workers in the United States- ^nn N Y Acad Sei 1965—
66; 132:139-55; Newhouse ML, Thompson H. Mesothelioma of pleura and peritoneum following exposure to asbesto» in
the London área. Br JIndMe<Ji965;22:26i-69; Newhouse ML, Thompson H. Epidemiologyof mesothelial tumors in íhe
London área. Ann N Y Acad Sei 1965—66;±32:579-88, apucí Bartrip, op.cit., p. 73. Anota Castleman na p. 9, que, em 1929,
na África do Sul, o oficial médico já alertava que o perigo existia para além das fábricas (tb.,p. iO2,Jíne). V. Mendes, op.
cit,r p. 10 e 23.
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fato de o paciente não ter histórico ocupacional vinculado
à exposição ao amianto; que uma investigação mais
aprofundada possibilitou saber que o paciente nasceu e
cresceu na região de Poções, onde há uma mina de
amianto, na qual o pai do paciente trabalhava e em cujas
imediações o paciente costumava brincar, quando
criança" (fls. 2.360, vol. X).
Impõe ser destacado que, muito antes de quase todas as
datas aqui citadas, havia volume de informação acessível ao universo da
exploração amiantífera, pois? em 1918, relata Roselli, "as primeiras companhias
de seguro de vida dos Estados Unidos recusaram-se a segurar trabalhadores da
exploração de amianto com base nos casos de asbestos que já haviam
aparecido'^.
Essa mesma jornalista investigativa ítalo-suíça põe em
destaque a genealogia do amianto enfeixada na linhagem dos Schmidheiny, a
começar do patriarca Jacob (1838-1905), sucedido por Ernst Schmidheiny (1871i935)53> ° qual, em 1920, adquiriu a Eteruit-Werke, lembra por sua vez
Breiding54. Mesmo se admitindo que possa improvavelmente haver sentido na
afirmação deste último autor, segundo a qual, "por essa época, naturalmente, as
desastrosas implicações para a saúde eram desconhecidas"^, na sequência dos
anos após a aquisição, o alarde que já se fazia não podia ser desconhecido do filho
de Ernst, Max Schmidheimny (1908-1991), engenheiro com mestrado na
Inglaterras0.
s2 No original: "In 1918 thefirst American life insurance companies refused to insure asbestos workers an the basis of
the asbestos cases that had already come to light" (ROSELLl, Maria. The asbestos lie: the pant and present of a
catastrophical industry. Brussels: European Trade Union Institute, 2014, p. 5). No mesmo sentido: Castleman, op.cit. p.
5 e 15?& Op.cit., p. 49.

54 Breiding, James. Suriss made: the untold story behind Switzeriand's success. London: Profile Books, 2013, p. 34. Vejase
o
que
Adrian
Knoepfli
em
O império
da família
Schmidheiny.
Disponível
em:
h ttp: //woridasbcstosrcport.org/ articies/eternit /brazil/ dinastias, pdf. p. 21.
« No original: "aí the time, ofcourse, the disastrous heaíth implications of asbestos were unknown". Esse tem sido o
artifício discursivo mais comum entre os exploradores de amianto, como se isso. pelo menos no Brasil, elidisse a
responsabilidade. V., abaixo, nota 67. Em realidade, observa Daniel Berman, "o conceito de Schmidheiny de
'administração' não incluiu uma aceitação pública franca da responsabilidade mora! e financeira pelo sofrimento e
mortes causados pela produção e venda de produtos de amianto da Eternit em todo o mundo" (Magnata do amianto ot/
y uru
ambiental:
os
julgamentos
de
stephan
Schmidheiny.
Disponível
em:
h ttp: //worlda5bestosreport,org^articies/eternit/hra7Í l / d inastias. pdf. p. 26). RosclH transcreve as palavras um tanto
sinuosas de Franz Steinegger, do Conselho Diretor da SUVA (SchweÍ7grische Unfallversicherung'), Fundo Suíço de
Aeidente Securitário: 'We underestimated the problemfor a long time. It was seen only with respect tu asbestosiS:, as
similar to black luny. And it was only noted that it could cause câncer in the 19605 and 79705 on the basis of American
studies. l have to say that it was recognísed as an occupational disease very quickiy, and the permissible limits were
lowered só that at least sprayed-on asbestos couldn't be used anymore. In refrospccf, however, you'd have to say that
ive certainly ah-eady knew m the 19405 and 29505" (op. cit., p. 34)
ã6 O filho de Max, Stephan Schmidheiny, que lhe sucedeu, se apresenta como filantropo e defensor do desenvolvimento
sustentável (Knoepfli, op. cif., p. 23), inclusive na Rio-92. Segundo Daniel Berman, que o acusa de ter adquirido terra que
os índios Mapuche do Chile reivindicam desde os tempos imemorais, ele "usou sua participação 'filantrópica* na América
Latina para criar a impressão de ter inventado um novo paradiyma ambiental baseado no slogan 'ecoeficiência'
incitado pelas representações 'da sociedade civil"' (op.cit., p. 25). Stephan, que é dono de uma fortuna líquida de 3 bilhões
de dólares ("Stephan Schmidheiny". Forbes.com, 2017-01-26; "Die 300 Reichslcn 2010" em http://www.bilanz.chX
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Deve ser escandido que, após o patenteamento do método
de produção de cimento de amianto pelo austríaco Ludwig Hatschek em 190057,
que deu nome ao material de Eternit, as primeiras fábricas de cimento de amianto
foram: Niederurnen, Suíça, 1903; Poissy, França, 1904; Ambler, Pa, EUA, 1905;
Haren, Bélgica, 1905; Lomma, Suécia, 1906; Casale Monferrato, Itálias8., 1907;
Baku, Lublin, Rostow, Rússia, 1908; Braila, Roménia, 191059.
Vai-se percebendo que, paralelamente ao crescimento da
indústria de amianto, foi-se produzindo expressivo volume numérico de
investigações para que pelo menos suspeitas patogênicas sobre o amianto em si
não fossem anos depois negadas com simplismos retóricos.
Importa ser esclarecido que, quando se fala na companhia
Eternit, se quer significar, por quase 70 anos, a simbiose entre a multinacional
suíça Eternit, comandada pela família Schmidheiny, e a multinacional belga
Eternit, capitaneada pela família Emsens, para exploração e comércio de
cimento, amianto e cimento de amianto. Escreve Bob Ruers que "em 1922, Ernst
Schmidheiny eAIphons Emsens encontraram-se pela primeira vez e sua relação
comercial deu início a um período de quase 70 anos de cooperação intensa e
lucrativa entre duas famílias empresariais"60.
O termo simbiose não é sem uso consciente aqui. Como
salienta Roselli, *por anos nunca foi transparente qualquer detalhe sobre qual
das duas companhias tinha efetivo controle em quais países, e qual era a
legalmente responsável'^. Todavia, ela mesma põe em relevo que a seguinte
divisão parece mais ou menos precisa; "Os suíços tinham controle em regiões de
fala alemã., no Oriente Próximo e em largas faixas da América Latina; e os

insistiu em sustentar, diante das acusações promovidas em Turim, na Itália, que somente soube dos riscos do asbesto nos
anos 1970 (NZZ Webpaper - Der italienische Richter hat mieh mit Hitler verglichen. Webpaper.nzz.ch. 2014-04-20),
quando a Eternit fechou as portas na Suécia, tendo se negado ainda a discutir sua responsabilidade em eventos a que foi
convidado (CASTLEMAN, op.cit., p. 769); desfez-sc também de toda a sua participação na corporação e transferiu aos
novos adquirentes a responsabilidade jurídica. V. th.: Roselli, op.cit., p. 7, 34, 42, 66, 69 e 106-8. Esse desfazimento de
sua participação diz respeito também ao Brasil, escreve ainda Roselli: "In 1989 Stephan Schmidheiny sold his interests to
the French multinational Samt-Gobain, thereby shieldíng himselffrom amj liability for the victims ofhis companies
under Brazilian íaw" (p. 51). A isso também se refere Adrian Knocpfli: "No final úe 1988, seguiu-se a venda de
participação na produção de cimenta de amianto no Brasil, Bolívia e Colômbia, inclusive a purgação do Grupo de toda
participação em sua último mina de amianto (no Brasil)" (O que é a Eternit hoje. Disponível em:
http://worldasbestosreport.org/articles/ete^^
p. 28),
s7 Hardy-Hémery, op.cit, p. 202. Roselli, op.cit, p. 19. Tb.: KNOEPFLT, Adrian. O império da família Schmidheiny.
Disponível em: http://woridasbestosreport.org/articles/eterni t/hrazi l/ d i nastias .pdf. p. 21.
^ Para o julgamento em Turim, v. Asbestos in the dock em: http:// asbesto.sinthedock.ning.com. Tb.: ROSSI, Giampero,
A lã da salamandra: a verdadeira história da catástrofe do amianto em Casale Monferrato. São Paulo: Instituto José
Luís e Rosa Sundermann, 2010.
E*> STE1NER, Dietmar (H.). ArchUektur Beispiele Eternit. Verlag: Locker, 1994, P- 25-26.
60
Dinastias
do
Amianto
As
Multinacionais
Eternit.
Disponível
em:
http://worldasbestosreport.org/articles/cternit/brazy/dmustias.pdf
61 No original: "For years it ivas never transparent in any detaíl which ofthe two companies had effective control in
which countries and therefore was legafíy responsible" (.op.cit., p. 51).
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belgas controlavam os negócios da Eternit nos países do Benelwc (=Bélgica?
Países Baixos e Luxemburgo,), na África subsaariana e no Extremo Oriente"62.
Sendo assim, ambas tinham também comunhão de
informações, o que deixa à mostra seu grau de responsabilidade sobre o que de
fato se sabia sobre a patogenia da exposição ao asbesto, tendo em vista carta
datada de abril de 1951, escrita em francês, e que foi reproduzida
fotograficamente por Bob Ruers no artigo já citado. Nela, a Eternit belga assim
se dirige ao cartel Internationale Asbestzemeut AG (SAIAC): Tocé deve lembrarse que nós mesmos já chamamos sua atenção para a asbestose em nossa carta
de 15 de maio de 1931. Em 1933 recebemos o relatório de Dr. E.RA.
Merewetheràs, o qual foi discutido em julho de 1933 na sétima sessão do Comité
de Correspondência de Saúde Industrial da Secretaria Internacional do
Trabalho, e desde então temos constantemente nos ocupado com medidas
preventivas, das quais estamos cientes já faz muitos anos"6**.
Não há como deixar de concordar com Hardy-Hémery
quando afirma ser "difícil imaginar que a Eternit francesa, como as outras, não
tivesse conhecimento desde o início da gravidade dos riscos para a saúde que
possuía a fabricação do cimento de amianto"^.
Por ocasião dessa carta mencionada, a exploração do
amianto em Poções já estava avançada, assim como a parceria Eternit suíça e
Eternit belga, pelo que informa a empresa em seu próprio site:
"No fim dos anos 1930, com a indústria do
fibrocimento consolidada na Europa, teve início um
movimento de expansão destas companhias para
outros continentes, especialmente em locais com
potenciais reservas de amianto. No Brasil, em 1939,
rw Op.eit., p. 51. No original: "The fottuwing division seems more or less accurate: The Swiss had contrai in Germanspeaking regions, the Near East, and in broad swatíis of Latin America; and the Bclgians controlled the Eternit
businesses in the Benclux countries, m sub-Saharan África, and m the For Eust". Era assim delimitado, ainda segundo
ela, o império fundado pelos Schmidheinys: "EternitAG in Niederurnen; Eternit VerkaufsAG inZurich; Eternit AG in
Berlin; Everite Ltd. in Johannesburg; Durisol Vitlmergen AG, EternitSpA in Genoa; APC in Costa Rica; PPC Costa Rica;
Tubovinil in Guatemala; Tecno Plásticos in El Salvador; Bobicasa in Honduras; Saudi Arabian Amiantit Co. Ltd. in
Damnam; Eternit SÁ in Brazil; Eternit in Cohimbia; Eternit in Venezuela; Eureka in México; Eternit Ecuatoriana;
Ricalit in Costa Rica; Hvnulit in Honduras; Duralit in Bolívia; Duralit in Guatemala; Eureka in El Salvador; Nicalit in
Nicarágua; and many more" (op.cit, p. 50-51)
^ Trata-se de Edward Merewether, inspctor médico de Glasgow, em 1928, citado linhas atrás como um dos pioneiros das
investigações clínicas sobre a exposição oeupacional ao amianto.
6j In: http://worldasbestosreport.org/articles/eternit/bra/il/dmastias.pdf (com reprodução fotográfica da carta). Essa
passagem, que é do conhecimento de Hardy-Hémery, fez com que ela assinalasse: "lês producteurs d'amiante-ciment et
d'atniante entretenaient dês contacts auec lês experts médicaux et pouvaient difficilement ignorei- íeurs travawc" (op.
cif., p. 206. Em tradução livre: "Os produtores de cimento de amianto e de amianto entrcíiníiam contatos com os médicos
especialistas e dificilmente poderiam ignorar seus trabalhas"). Tb.: p. 223. Não admira a indignação de Castleman sobre
esse desprezo sistemático: "íf is hard to understand how the sale of asbestos fíber and asbestos insulation fiber in
particular could have gone up almost as though the medicai Hterature ofthe igsos and 1930$ díd not exist" (op.cit.f p.
28-29).
6s Op.cit., p. 206. No original: "// est difficile
d'imaginer que VÊternit jrancaise, cotmne lês autres, n'ait pás eu
connajssance dês lê début de ia gravite dês risques pour {a santé queposait Ia fabrication de Vamiante-ciment".
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é fundada a 5. A. Mineração de Amianto (SAMA), que
obtém autorização do governo para explorar a Mina
de São Félbc, no município de Poções - BA. No mesmo
dia da obtenção da autorização para explorar a
mina, a SAMA é comprada pela SÁ.. Brasilit, que
pertencia ao grupo francês Compagnie Pont-àMousson. Em 1940, foi constituída a ETERNIT DO
BRASIL CIMENTO AMIANTO S A, em uma parceria
entre o dono da Eternit suíça com participação da
Eternit belga. A empresa construiu sua primeira
fábrica em Osasco, na região metropolitana de São
Paulo, e deu início à produção de fibrocimento em
agosto de 1941 J"66.
Repita-se: ao crescimento dos potentados empresariais do
amianto correspondia concomitantemente o esforço de uma inquebrantável
comunidade científica para investigar e dar publicidade a seus achados, que
passou a ficar na berlinda do poder económico gerado pelo asbesto. Em 1964, por
exemplo, "a Academia das Ciências, em Nova York, organiza uma conferência
internacional sobre as consequências biológicas do amianto, presidida pelos
Doutores Selikojfe Jacob Churg'^, de grande importância para o conhecimento
do perigo envolvido. Mas Selikoff é então atacado pelo bolorento argumentum ad
hominem, ou seja, nega-se uma proposição criticando-se a pessoa de seu autor e
não o conteúdo de sua ideia: ele é então chamado pelos industriais de "homem
perigoso", conforme ata de uma reunião na Asbestos Textile Institute, em igji68,
tendo a multinacional americana Owens Corning chegado a fazer circular um
memorando interno: "Nossa preocupação atualmente é encontrar um meio de
impedir Selikoff de criar problemas e de influenciar nosso volume de
negócios"6?.
Enquanto isso, o amianto ia produzindo efeitos arrasadores
da saúde dos trabalhadores e familiares, pelo que ilustrativamente se soube
ocorrer na mina de Canari, comuna francesa localizada no departamento da AltaCórsega, explorada pela Eternit até 1965, com 290 trabalhadores. Segundo Guy
Méria, a duração de vida dos trabalhadores era de 5 anos no máximo após o fim
da atividade?0. Passados trinta anos desse relato, a Eternit, controladora da
t!i'
fj~

Disponível em: http://wv^v.eternit.com.br/sobrc-a-ctcrnit/tustoria
Hardy-Hénieiy, op.cit., p. 197 a 226. No original: "En 1964, 1'Académie dês sviences, à New York,, organise une
conférence internationale sur lês conséquences biologiques de famicmfe, présidée pcn- lês docteurs Selikoff et Jacob
Churg"(p. 207).
68 Castleman, op.cit., p. 593. Doutor Selikoff sofreu sistemática campanha de desacreditamento por parte da indústria de
asbestos, como se vê ainda de Castleman, p. 757-8. A ele assim se referiu Max Schniidheiny, proprietário da Eternit: "í
heard about Mr. Selikoff for thejirst time via Eternit in Berlin. Tftey said, the guy's a kook who does research to yef
money", apud Roselli, op.ctf., p. 34.
(*> "Notre souci est actuellement de trouver im moyen d"empêcher Selikoff de créer dês problèmes et d'injluencer notrv
chiffre ífa^aíVes^CHARDY-HÉMERY, op.cíf., p. 207).
~° L'a.uenture industrielle de 1'amiante en Corse. Ajaccio: éditions Alain Piazzola, 2003, p. -227-228, apud Hardy-Hémery,
op.cit., p. 203.
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SAMA no Brasil, longe de se preocupar com a proteção aos trabalhadores,
prossegue na prática de absoluto desprezo: em 1995, apenas dois anos antes da
proscrição do amianto na França, ocorrida por decreto de 1996 com vigência a
partir de 1° de janeiro de 1997^, "os encarregados abrem os sacos de amianto
sem luvas nem máscaras'^. Antes, em outubro de 1992, "segundo um relatório
interno de inspeção de trabalho na Eternit-Thiant, a limpeza é ainda efetuada
por simples varredura'^.
Ainda também na França, pátria de Pasteur, até alguns
médicos do trabalho tiveram sua reputação manchada de cumplicidade por
omissão, como se viu da investigação conduzida por comissão do Senado sobre o
risco do amianto. A respeito desses profissionais da saúde, o professor Gilles
Briicker, reputado nome na epidemiologia, da Uniuersité Paris-Sud, declarou
que "se enclausuram em uma lógica de aptidão para o emprego, que difere de
uma verdadeira lógica da saúde"?*.
Esse panorama altamente aterrador de exploração do
amianto fez com que seu uso decrescesse 55% desde seu pico histórico de 4,7
milhões de toneladas métricas^ por ano em 198076, embora mais de 2 milhões de
toneladas métricas por ano tenham sido utilizadas no mundo até recentemente^.
A Organização Mundial de Saúde tem estimativa de que 107.000 mortes anuais
no mundo sejam causadas pelo mesotelioma?8. Os Professores Takashi
Kameda, Ken Takahashi, Rokho Kim, Ying Jiang, Mehrnoosh Movahed, Eun-Kee
Park e Jorma Rantanen, depois de analisarem uso mundial de amianto de 1920
2012 e mortalidade por doença relacionada a asbestos de 1994 a 2010, foram
peremptórios em afirmar que "os países que ainda não baniram asbestos
provavelmente vão ter um substancial passivo de doenças relacionadas a
asbestos no futuro devido a seu passado e ao alto nível atual de uso de asbestos".
Ainda segundo eles, "como tentativas de reduzir exposição sem uma redução
paralela no uso em geral são insuficientes para controlar o risco, a proibição do
171 Hardy-Hémery,

op. cit., p. 211.
"* Hardy-Hémery, op. cit., p. 204. No original: "lês préposés ouvrent lês sacs d'amiante sans gants ni masques".
?3 Documento citado por Lê Monde, 26 de setembro de 1996 c por La Voix du JVord, édition de Valenciermes, 2ide junho
de 2OOO, apud Hardy-Hémery, op.cit., p. 204. No original: "En octobre 3992, selon un rapport interne de 1'inspection du
travail sur Étemit-Thiant, lê nettoyage est encore effectué par simpie balayage".
"* Hardy-Hémery, op. cit., p. 210.
^ Tonelada métrica = losfcg.
76 Virta RL. Worldwide asbestos supply and consumption trends from 1900 through 2003. Circular 1298. Reston: United
States Geological Survey; 2006. p. 8o, apud Takashi Kameda, Ken Takahashi, Rokho Kim, Ying Jiang, Mehrnoosh
Movahed, Eun-Kee Park, and Jorma Rantanen. Asbestos: use, bans and diseasc burdcn in Europe, Buli World Health
Organ 2Oi4;92:79O-797> P- 79°.
T? Mineral industry surveys. World asbestos consumption from 2003 through 2007. Reston: United States Geological
Survey; 2009; Stayner L, Welch LS, Lemen R. The worldwide pandemic of ashestos-related discases. Annu Rev Public
Health. 2Oi3;34(i):2O5-ió. io,ii46/amiurcv-publhealth~O3i8ii-i247O4, apud Takashi Kameda, Ken Takahashi, Rokho
Kim. Ying Jiang, Mehrnoosh Movahed, Eun-Kcc Park, and Jorma Rantanen. Asbestos: use, bans and disease burden in
Europe. Buli World Health Organ 2014:92:790-797, íb.
T® "Asbestos: elimination of asbesíos-rclatcd diseases". Fact sheet n°343. G«neva: World Health Organization, 2O1O,
Available from: http://vvAvvv.wholat/medÍacenlTeJ/factsheets/fs343/en/index.htmi. Para dados da exploração no Brasil,
v. Mendes, op. cit., p. 8-10.
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asbestos deveria ter lugar em todos os países afim de eliminar as doenças a ele
relacionadas" (p. 794)79.
A União Europeia jogou papel crucial para a proscrição do
amianto em razão dos efeitos nefastos decorrentes de sua exposição. A Diretiva
1999/77/CE, da Comissão das Comunidades Europeias, de 26 de Julho de 1999,
que adaptou, pela sexta vez, o anexo I da Diretiva yó/yóg/CEE do Conselho, foi
um passo importante em suas considerações de que "ainda não foi identificado
o nível mínimo de exposição abaixo do qual o amianto crisotila não produz
riscos cancerígenos"e de que "umaforma eficiente de proteger a saúde humana
é proibir a utilização de fibras de amianto crisotila e de produtos que as
contenham"80.
Em 8 de julho de 2014, o Comité Económico e Social
Europeu decidiu, nos termos do artigo 29.°, n,° 2, do Regimento, elaborar parecer
de iniciativa sobre o tema "Eliminar o amianto na União Europeia", tendo sido
os trabalhos incumbidos à Comissão Consultiva das Mutações Industriais (CIMI),
que o emitiu em 28 de janeiro de 2O1581, aprovado pelo Comité por 162 votos a
favor, 5 contra e 10 abstenções82.
Convém transcrever
recomendações desse notável Parecer:

algumas

das

conclusões

e

1.10. | A legislação da UE deve igualmente ter em
conta e incluir os mais recentes resultados da
investigação científica e médica. Investigações
recentes revelaram que o mesotelioma e o cancro do
pulmão também podem ser causados por uma
exposição muito fraca ao amianto, cora um período
79 "Asbestos: use, bans and disectse burden m Europe. Buli World Heaith Organ, 2Oi4;92:7go-797. No original:
"Countries that still have not banned asbestos are likely to have a substantial burden of asbestos-reiated disease in the
future due to their past and current high leveis of asbestos use. As attempts to reduce exposure without a concurrent
reduction in ouerall use are insufficient to control risk,asbestos bans should be in place in ali countries to eUminate
asbestos-related diseases".
80 Disponível em: http://eur-iex.europa.eu/legalK^ntent/j^/TXT/?uri^CELEX%3A.3iQQQl.QQ77. V. Mendes, op.cit., p.
14-15. CASTRO, Hcrmano. "Brasil; rumo à eliminação do asbesto/amianto", Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,
28(5):8i6-8i7, Mai,2Oi2; Castleman, op.cit. p. 765. A Ré, na contestação, cita Kenneth Foster, professor de bioengenharia
da Universidade da Pensilvânía, para objetar-se ao princípio da precaução, partindo do constructo da toxicologia segundo
o qual "a dose faz o veneno" (fls, 459). Esse princípio, que, em realidade, remonta a Paracelso (EATON, David L. Eaton.
"Seientific Judgment and Toxic Torts-A Primer in Toxicology for Judges and Lawyers", J.L, & POf/V 5, 11,2003), no caso
do amianto, em qualquer das suas formas, como dito pela Organização Mundial de Saúde, torna-se inaplicável para fins
de asserção de inofensividadc à saúde. O Perito, conquanto sem se referir a eles, posicionou-se na mesma linha dos autores
citados em resposta a quesito do Juízo: fls. 3.495, vol. XV. Tb. o médico Zuher Handar na audiência pública realizada no
STF
(Disponível
em:
http;//\>>vw._stfjus.br/arquiv^
Audiência sobr
e Amianto Texto consolidadjLJjdf, p. 304).
8'Disponívelem:http://eur-lex.eumpa.eu/legal^x)ntent/PT-EN-FR/TXT/?un=CELEX:520i4lE5005Sdrom=FR
e'-= Silva e Etulain chamam a atenção para o fato de que "o veto da Comunidade Económica Europeia, cm 2005, alterou
radicalmente o comércio internacional de amianto, que passou a gravitar cm torno de países pobres, historicamente
atrasados em rodos os sentidos" (SILVA, Ana Lúcia Gonçalves da; ETULAIN, Carlos Raul; Avaliação do impacto
económico da proibição do liso do amianto na construção civil no Brasil. Campinas - agosto/2Oio, p. 30. Disponível em:
https:/ /inyerde.files,wordpress.com/a PIO/I o/e-sti]do-unicAmp-impacto^conomicuHda-prpibj.cao-dQ-aniÍanto .pdf.
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muito longo de latência. Por conseguinte, o CESE
insta a Comissão a alterar a Recomendação
2OO3/67O/CE por forma a refletir os progressos da
investigação médica e a incluir os cancros da laringe
e dos ovários nas doenças associadas ao amianto.
4.2. | Atualmente, a Polónia é o único país da UE que
estabeleceu um programa nacional para a remoção
de todo o amianto existente no país, estimado em
10 mil milhões de EUR, até 2030, com um calendário
claro e o respetivo financiamento com recursos
públicos (Estado, programas da UE) e privados
(proprietários, associações territoriais, etc.). Este
tipo de iniciativa deve ser lançado ern todos os países
daUE(i2).
4.4. | No Reino Unido, está em curso uma campanha
para remover o amianto de todas as escolas. Uma
das razões para a campanha é o facto de os
professores apresentarem a taxa mais elevada de
mesotelioma no país (13)
6.1. | Existem demasiadas vitimas na Europa que
sofrem de várias doenças relacionadas com o j
amianto. A maior parte destas doenças é de origem i
profissional mas esse não é, de longe, o caso de todas
elas. As donas de casa que lavavam a roupa de
trabalho dos seus maridos ficaram também expostas
às fibras de amianto, assim como os seus filhos8^.
Uma campanha no Reino Unido descobriu que cerca
de 8o % de todas as escolas ainda estão
contaminadas com amianto. Esta situação pode
facilmente criar uma nova geração de vítimas do
amianto, tendo em conta, em especial, a investigação
científica mais recente no que respeita aos níveis de
exposição e períodos de latência e ao
desenvolvimento de doenças. Além disso, também se
provou que várias doenças relacionadas com o
amianto podem ser causadas por doses muito baixas
de exposição, associadas a um longo período de
latência. Por conseguinte, a exposição ao amianto
«s Nesse sentido: MONIZ, Marcela de Abreu; CASTRO, Hermano Albuquerque de; FERES, Frederico, op.cit, p. 328. O
Perito deteve-se também sobre o assunto cm resposta a quesito do Juízo (fls. 3-494, vol. XV).
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representa uma ameaça para a população em geral
em vários Estados-Membros.
6.6. | Uma doença relacionada com o amianto
conduz, muitas vezes, a uma morte particularmente
lenta e dolorosa.
Pelo que se vê até aqui de todas essas abordagens, a
voracidade pantagruélica por lucros desassociou-se criminosamente de qualquer
tipo de preocupação sanitária ou ambiental na exploração e uso do amianto. A
vitalidade da produção, em vez de se explicar pela ausência de sinalização
científica sobre seu potencial patogênico, aí incluído o carcinogênico, em
realidade pôs sempre em evidência a força da máquina capitalista, que, ao longo
de décadas, se mobilizou para deter a implementação de qualquer medida
normativa que banisse o asbesto, não raro brandindo o fantasma do
desemprego84, acrescido agora, diante da responsabilização judicial, de pedidos
de falência8^.
A estratégia discursiva de eliminação de postos de trabalho
não funcionou - como se fosse preferível um emprego que gere câncer - para
demover o Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, de restabelecer a eficácia da
Lei 12.684/2007, que proíbe o uso do amianto no Estado de São Paulo, no
julgamento da ADI 3937 MC / SP, rei. Min. Marco Aurélio, em 04/06/2008.
Merece ser destacado que, neste mês de agosto de 2017,
retomando o STF o julgamento da ADPF n° 109 e das ADI n° 3-356, 3-357 e
3-937> todas ajuizadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Indústria, em que se discute, respectivamente, a constitucionalidade da Lei n°
13.113/2001, do Município de São Paulo, e das leis do Estado de Pernambuco (Lei
n° 12.589/2004), do Rio Grande do Sul (Lei n° 11.643/2001) e do Estado de São
Paulo (Lei n° 12.684/2007), que vedam a utilização do amianto nas atividades
nelas definidas, o Ministro Dias Toffoli, em seu voto de vista, deixou bastante
claro:
*4 Algumas vezes até com cumplicidade sindical, como aponta esta mesma autora reportando-sc à observação feita por
Annic Thébaud-Mony, na obra de referência "Justice for asbestos victims", sobre a tendência de os sindicatos
considerarem a saúde e a segurança como uma questão relativamente menor cm comparação à do emprego: "avaient
tendance à regarder Ia santé et Ia sécurité comine une questíon relativement míneure, comparée à celle de i'emploi" (p.
223). Ainda a esse respeito: "A história mostra que durante o século passado a indústria de amianto., em colaboração
com alguns líderes académicas de medicina ocupacional, buscou desqualifica r as evidências que gradativamente foram
sendo demonstradas contra o uso do asbesto. Resultado de pressões públicas e das proibições legais impostas, a
exploração e utilização do asbesto foram descontinuadas em muitos países desenvolvidos. Desde então, os países
subdesenvolvidos se viram submetidos a uma intensa e agressiifa campanha desencadeada pelos produtores de
crisotila, particularmente de origem canadense, que buscam estabelecer que os danos causados pelo uso desta fibra
seriam baixos. Neste cenário, procuram recuperar nos países em desenvolvimento, que atualmente formam o seu único
mercado potencial, a estratégia que vinha sendo utilizada no passado nos países desenvolvidos, para a legitimação de
seus argumentos" (WUNSCH FILHO, V.; NEVES, H. & MONCAU, J. E. Amianto no Brasil: Conflitos Científicos c
Económicos. Revista da Associação Médica Brasileira,. 2001, 47(3): 259-271)
ss Para essa estratégia nos EUA: Castleman, op.cit., p. 200 e capítulo n. Sobre Stephan Schmidheiny em relação à Eternit:
Roselli, op.cíf., p. 105.
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"Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e
ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila,
falando-se naquela época na possibilidade do uso
controlado dessa substância., hoje, o que se observa é um
consenso em torno da natureza altamente cancerígena do
mineral e da inviabilidade de seu uso de forma
efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos
órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade
no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador.
Cheguei a esta conclusão após a realização de audiência
pública, em 24 de agosto de 2012, convocada pelo
eminente Ministro Marco Aurélio".
Até o uso controlado, no fundo, nunca passou, portanto, de
artificio engendrado nas maquinações de razões económicas, com que se tentou,
paralelamente, apagar qualquer responsabilização jurídica no futuro, como que a
dizer-se que não havia nitidez na lesividade à saúde.
Esse é o sinótico quadro histórico da potencialidade danosa
do asbesto que está subjacente a esta demanda.

2.1. O laudo pericial
O Laudo Pericial se abrigou na ambientação da boa
literatura específica e da metodologia apropriada, associada à expertise do
profissional, ao avaliar os resultados da Junta Médica que examinou 43 (quarenta
e três) pessoas.
Oportuno dizer de logo que nunca houve impugnação
alguma ao profissional médico nomeado como Perito. Essa questão jamais foi
aventada. Ao contrário, a SAMA, ao ter vista do Laudo, consignou "acato e
respeito que merece o trabalho pericial" (fls. 3.704), ressalvou "a correção com
que o Sr. Perito relacionou sinais imagenológicos compatíveis com a presença
defibrose ao uso de droga antiarrítmica, condição de sobejo conhecida no meio
pneurnológico, [e] reitera a SAMA o respeito que merece o trabalho do Sr.
Perito", chegando ainda a dizer que foi '"bastante elucidativa e peremptória a
resposta do Sr. Perito desmistificando o conceito leigo que pretende se sobrepor
ao que a ciência tem demonstrado" (fls. 3.711).
O escrúpulo metódico do Perito pode ser bem aferido pela
seguinte passagem: "Do ponto de vista funcional, não foram apreciadas
limitações importantes derivadas da exposição a aerodispersoides
fibrogênicos", enquanto em relação a algumas outras limitações, que foram
apreciadas pela análise dos documentos apresentados, estão relacionadas "com
outras doenças infecciosas (sequelas de TB), idade avançada, outras
comorbidades (sequela de AVC, cardiopatias, hipertensão arterial) e não
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necessariamente pela exposição ocupacional ou não a fibras de amianto'' (fls.
3-479).
Ao final, ele arremata dessa forma: "existem alterações
clínicas e deimagem, determinadas fundamentalmente pela presença de placas
pleurais, em algumas das pessoas que tiveram no passado exposição
confirmada a fibras de amianto" (fls. 3.480).
Sobre as placas pleurais, esclareceu que "são indicadoras
da exposição a asbesto86, ou seja, "constituem a manifestação mais comum da
inalação, retenção e dos efeitos biológicos do asbesto", sendo que "sua
prevalência está mais diretamente relacionada à duração da exposição e não
está influenciada pelo tabagismo"ffls. 3-475, sem destaque no original)8?.
As conclusões periciais, então, devem ser acolhidas pela
incontrovérsia de seu trato metodológico, assim reproduzidas numa nesga
sintética: "Este Perito considerou como positiva a presença de alterações
relacionadas à exposição a fibras de amianto num total de 11 pessoas, das quais
7 tiveram exposição ocupacional, 3 exposição não-ocupadonal e i ambas as
exposições". Em relação aos "restantes 33 avaliados, 31 foram considerados
como negativos e 2 não tiveram contato com amianto" (fls. 3.478).
As objeções que a SAMA faz, em memorial, através de
representação processual diversa daquela que acompanhou o feito até a fase
pericial, aos pedidos do MP, a partir do que foi dito por este também em
memorial, não escapam à contradição. É que, em suas razões finais, a Ré censura
o Ministério Público por supostamente confundir esta demanda com a de
degradação ambiental - ACP 2009.238-7, também em trâmite neste Juízo - ao
dizer que,"opesar de as manifestações do MP, invariavelmente, tratarem de
aspectos estranhos a ele (ou ao menos laterais, como a sua avaliação a respeito
da pretensa 'degradação ambiental' decorrente das atívidades desenvolvidas
pela SAMA)", o objeto da causa "circunscreve-se à tentativa de imposição de
responsabilidade aos Réus por supostos (dano[s] causado[s] à saúde da
população" (ús. 3.952).
Todavia, para refutar os pedidos, reporta-se, a todo instante
(fls. 3.962-3966), às inferências da perícia ambiental que foi produzida nessa
referida ação civil pública 2009.238-7, que tem como escopo o passivo ambientalecológico produzido pela exploração de amianto na antiga mina São Félix. Impõese esclarecer que as conclusões do Perito ambiental dizem respeito aos pedidos
Nesse sentido: "Os espessamentos pleurais circunscritos ou placus pleurais são as mais frequentes manifestações de
exposição ao asbesto e podem ocorrer após a inalação de qualquer dos tipos dessas fibras" (TERRA FILHO, Mário;
FREITAS, Jefferson Benedito Pires de; NERY, Luiz Eduardo. Doenças asbesto-relacionadas. J. foros, pneumoi, São Paulo,
v.
32,
supl.
2,
p.
848-853,
May
2006,
p.
49.
Available
from
<http://^v\vv^^scielo.b^/scielo.phpVsc^ipt=sci_arttext&pid^Sl8o6-37l32Oo6ooo8oooO9Mns=en8all^n=iso>.
access
on 10 Aug. 2017).
8- E tb. às fls. 3.498, vol. XV.
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