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DECISÃO

1. Considerando que por ora não se vislumbra quadro de maior risco à ordem pública, a
ponto de manter a determinação ao Exército Brasileiro para mobilização de um
quantitativo mínimo de 100 homens, revejo, nesse ponto, a decisão liminar (fls. 65/68),
facultando ao Comando da Região Militar disponibilizar efetivo dentro das suas
possibilidades, e com o menor custo possível, sem a necessidade de alocar recursos
humanos em outra sede.
2. Considerando que as decisões envolvendo dano ambiental devem se pautar pelo
princípio da precaução, e tendo em vista que persiste quadro de relativa incerteza
acerca da possibilidade de ingestão da água do Rio Doce, mesmo após o tratamento
pelo SAAE – haja vista não haver ainda uma posição definitiva quanto à existência de
metais pesados da água -, mantenho a decisão agravada (fls. 65/68), por seus
próprios fundamentos.
Deverá a SAMARCO MINERAÇÃO S/A manter o fornecimento do quantitativo de água
mineral, conforme determinado na decisão de fls. 65/68, até que se elucide a
controvérsia acerca de estar a água do Rio Doce própria para o consumo humano.
Para tanto, deverá fornecer semanalmente as atas de reunião da defesa civil,
contendo o quantitativo diário entregue para distribuição à população de Governador
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Valadares.

3. Fica facultada a adoção de mecanismos de controle da entrega da água, evitando
burla à distribuição ou exploração indevida por parte da população. Para tanto, intimese o Comandante da 8ª Região da Polícia Militar – Coordenador Regional de Defesa
Civil, cientificando-lhe que está autorizado a adotar medidas restritivas tendentes à
identificação das pessoas e limitação do quantitativo por domicílio, bem como outras
medidas de controle tendentes a evitar fraudes na entrega.

4. Considerando que a SAMARCO S/A já tem conhecimento nos autos, e conta com
atuação de seu advogado, deverá ser intimada para contestar este feito no prazo de
30 (trinta) dias1. Recolha-se a carta precatória expedida para sua citação.
5. Cobre-se da CEMAN a devolução do mandado de citação da União.
6. Em seguida, aguarde-se o decurso do prazo de contestação.
7. Intimem-se.

Governador Valadares, 27 de novembro de 2015.
TÁRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA
1 Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os
prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.
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Juiz Federal
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