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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES
Processo N° 0009362-43.2015.4.01.3813 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00003.2015.00023813.1.00507/00034

DECISÃO
Trata-se de manifestação apresentada pela Defensoria Pública da União - DPU
(fls. 100/103), por meio da qual noticia o descumprimento, por parte da empresa
Samarco, da medida liminar concedida às fls. 65/69. Requer a elevação do valor da multa
diária, de R$ 1.000.000,00 (um milhão) para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), pelo
descumprimento da ordem judicial.
Decido.
A decisão de fls. 65/69 estabeleceu uma obrigação certa, determinando à
primeira ré o fornecimento diário de 553.900 (quinhentos e cinquenta e três mil e
novecentos) litros de água mineral à população do município de Governador Valadares,
até que o fornecimento de água se regularize.
Embora o site oficial da Prefeitura Municipal de Governador Valadares tenha
divulgado que no dia de hoje o SAAE atingiu o percentual de 100% de fornecimento de
água tratada à população, a mesma prefeitura mantém os apelos para doação de água
mineral, bem como informações atualizadas acerca dos postos de distribuição 1.
A primeira ré não comprovou documentalmente que vem sendo obedecida a
efetiva entrega do quantitativo diário estabelecido na decisão de fls. 65/69. Em verdade,
consta da ata do último dia 17 de novembro de 2015 que, dos vinte e oito postos de
1
http://www.valadares.mg.gov.br/Materia_especifica/22665/Pontos-de-distribuicao-de-agua-nesta-quintafeira-(19)
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entrega de água potável, apenas 9 haviam sido atendidos com água mineral (fl. 153).
Diante dessas informações, é importante conhecer a real situação do
abastecimento de água potável em todo o Município de Governador Valadares.
Para tanto, determino:
a) que a SAMARCO MINERAÇÃO S/A comprove documentalmente, em 48
horas, que vem realizando a entrega diária do quantitativo de água mineral
determinado na decisão de fls. 65/69;
b) a expedição de mandado de verificação a ser cumprido por dois oficiais de
justiça federais, devendo se dirigirem ao SAAE e à sede da Coordenação
Regional da Defesa Civil de Governador Valadares, requisitando às
autoridades máximas desses órgãos informações documentais acerca do
fornecimento de água potável à população deste município até a data do
cumprimento do mandado.
Após as informações, venham os autos conclusos com prioridade.
Governador Valadares, 20 de novembro de 2015.
.
TÁRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA
Juiz Federal
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