
RESPOSTAS MÍDIA CAETÉ 

1. Moradores e empreendedores do Pinheiro e outros bairros afetados estão protestando 

pelo pedido de mediação dos acordos com a Braskem. Eles alegam até hoje não ter recebido 

respostas do MPF nem da Braskem. Por que a Braskem não respondeu? 

A Braskem apresentou resposta formal à manifestação do MUVB no prazo solicitado, por meio 

de ofício que também foi endereçado ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público 

Estadual.  

O cumprimento do Termo de Acordo é monitorado de perto pelas autoridades signatárias e o 

Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação vem sendo constantemente 

aperfeiçoado, a partir do processo de escuta à população. Nesta evolução, dois aditivos e 24 

resoluções foram firmados entre as partes, para regulamentar e aprimorar aspectos 

específicos do programa. 

Como resultado dessa escuta ativa à comunidade e do aprimoramento constante, o programa 

registra hoje 7.519 propostas de indenização apresentadas e apenas 26 recusadas. A média de 

apresentação de propostas é de 630 por mês. 

A empresa respeita o direito de manifestação pacífica e reitera seu compromisso com a 

segurança dos moradores dos bairros afetados pelo fenômeno geológico, propondo e 

executando as ações necessárias para isso. 

 

2. Por que o valor da indenização, neste caso da Braskem, é decidido pela própria 

petroquímica? E por que a indenização está vinculada à transferência do direito de 

propriedade? 

Não é verdade que o valor da proposta de indenização é decidido pela Braskem. O Programa 

de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (PCF) é de adesão voluntária e oferece 

propostas baseadas em parâmetros análogos àqueles que seriam estabelecidos em uma 

discussão judicial. Para isso, a empresa buscou o auxílio dos maiores especialistas do país e, 

diante da necessidade de um modelo de valoração que viabilizasse a apresentação de 

propostas em larga escala, optou pelo chamado método comparativo direto, indicado pela 

jurisprudência como o mais adequado para situações em que é preciso indenizar pela 

desapropriação, por exemplo.  

A metodologia inclui seleção e comparação de dados de imóveis similares aos desocupados, 

localizados em regiões com características urbanas e de infraestrutura semelhantes. Além 

disso, para atender às orientações técnicas e conferir credibilidade à avaliação desenvolvida, 

as propostas de indenização levam em consideração as referências das Normas Brasileiras 

(NBR) 14.653 e Partes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que fixam as 

diretrizes e os procedimentos para avaliação de imóveis e, também, estudos elaborados pelo 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape). 

É importante ressaltar que a Braskem implementou diversas medidas para apoiar na 

regularização documental das famílias e comerciantes, inclusive, com maior flexibilidade do 

que seria exigido no judiciário. Uma das flexibilizações assegura a indenização das famílias que 

tenham posse legítima do imóvel, mesmo sem deter a propriedade de forma regular. Portanto, 

não há qualquer exigência de transferência de propriedade para indenização. 


