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DESPACHO
Referindo-me aos fundamentos lançados na decisão de fls. 1001/1021,
mantenho, ainda, a proibição da pesca decretada nestes autos. E o faço por duas
razões.
A primeira diz respeito aos riscos à saúde do consumidor, pois ainda
não se pode afirmar, com segurança, que os rejeitos da Samarco não têm a
aptidão de contaminar os pescados produzidos no mar, na região afetada pelos
rejeitos da SAMARCO. Embora não tenha determinado, administrativamente, a
proibição transitória da pesca (como lhe autoriza o art. 6º da Lei n. 11.959/2009), a
União, ouvida previamente à decisão de fls. 1001/1021, assevera, por meio das
INFORMAÇÕES n. 00020/2016/CONJUR/MMA/CGU/AGU (fls. 983/988), que
“5.1. Diante das informações disponíveis, recomenda-se tecnicamente a aprovação
da medida liminar [...] de proibição da pesca de qualquer natureza, ressalvada a
destinada a pesquisa científica, e por tempo indeterminado [...]”.
A segunda vincula-se ao interesse público de mensurar e caracterizar
os danos ambientais, visando à sua integral reparação. Com efeito, ao discorrer
sobre a causa de pedir, o MPF assevera que, se mantida a pesca de camarão, por
arrasto, “[...] é certo que o revolvimento do fundo marinho provoca a suspensão de
sedimentos e metais que melhor seria se ficassem depositados, prejudicando o
resultado das análises de monitoramento em andamento e comprometendo a
qualidade dos estudos, ao misturar sedimentos antigos com os oriundos do
acidente”.
Em tal perspectiva, tratando-se de efeitos, ainda desconhecidos, sobre a
saúde pública e, ainda, do interesse público de viabilizar as análises destinadas à
mensuração dos impactos ambientais, os princípios da precaução e da reparação
integral impõem a manutenção da proibição temporária da pesca, sem prejuízo de
que, incluindo-se nos autos outros elementos, seja reavaliada a conveniência da
revogação da medida antecipatória dos efeitos da tutela.
Do exposto:
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a) Considerando que a União, por meio da Nota n.
00154/2016/CONJUR-MAPA/CGU/AGU (fls. 989ss), informa que o estudo sobre
a contaminação dos peixes para fins alimentares não é atribuição de nenhum órgão
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, mas, sim, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), intime-se esta autarquia, com cópia da inicial e dos
documentos de fls. 1/63, 1001/1021 e fls. 1092/1138, para que apresente, no prazo
de 20 (vinte) dias, manifestação, fundamentada em estudos já realizados ou em
andamento, sobre a segurança alimentar dos pescados capturados em áreas
atingidas pelos rejeitos oriundos do rompimento da barragem de propriedade da
SAMARCO, especialmente os pescados produzidos a partir da atividade pesqueira
desenvolvida no mar, na região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até
Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES, dentro dos 25 (vinte e cinco metros)
metros de profundidade, abrangendo estas coordenadas geográficas: Limite norte:
19º17’S 39º41’O; Limite sul: 19º49’50”S 40º3’28”.
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b) Intime-se o MPF a, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de
exercer, oportunamente, o direito à réplica:
b.i) Manifestar-se sobre o pedido constante no item n. 121 da
contestação da SAMARCO (fls. 1056/1086), por meio do qual se postula a remessa
desta ação para o Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte.
b.ii) Informar os estudos/análises que estão em curso na região em que
foi proibida transitoriamente a pesca, indicando a data prevista para que sejam
concluídos.
Recebidas a resposta da ANVISA e a manifestação do MPF, voltem os
autos conclusos, para apreciação.
Oficie-se à ANVISA pelo meio mais expedito possível. Intimem-se.

Linhares/ES, 21 de março de 2016
(Assinado Eletronicamente – Art. 1º, § 2º, III, “a”, da Lei nº. 11.419/06)

WELLINGTON LOPES DA SILVA
Juiz Federal
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