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DECISÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF e a DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO ajuizaram a presente ação civil pública contra a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e
OUTROS, objetivando liminarmente o “fornecimento diário, no prazo de 72 horas, de
553.990 (quinhentos e cinquenta e três mil novecentos e noventa litros) de água mineral à
população de Governador Valadares e nos distritos do município abastecidos com água
do Rio Doce, até o efetivo retorno do abastecimento de água potável na cidade”. Pede-se,
também, que o SAAE realize análise semanal da água nos próximos 12 meses, além do
monitoramento das análises por laboratório acreditado pelo INMETRO, IBAMA, ANA,
ANVISA e IGAM.
Consta da inicial, basicamente, que, em 05/07/2016, a pedido da Promotoria de
Justiça do município, foram coletadas amostras de água na saída das estações de
tratamento geridas pelo SAAE/GV e em quase todos os pontos de amostragem na rede
de distribuição, cuja análise mostrou-se fora dos parâmetros mínimos de qualidade
previstos na Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde.
Notificadas, SAMARCO e SAAE/GV manifestaram-se preliminarmente, a
primeira, arguindo incompetência deste Juízo, e, ambas, afirmando que a análise diária
da qualidade da água distribuída pelo SAAE/GV vem sendo realizada, estando dentro dos
padrões da Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde.
Em audiência de conciliação (fls. 1.372/1.373), a SAMARCO e o SAAE/GV
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assumiram o compromisso de realizar análises da água coletada de todas as saídas das
estações de tratamento do município, por um período de 40 dias úteis, bem como do
custeio, pela primeira, da realização de análises pelo mesmo laboratório que realizara a
análise indicada na petição inicial como fundamento do pedido.
A

SAMARCO,

embargos

de

declaração

(fls.

1.581/1.586),

embora

manifestando concordância com o custeio das análises, conforme definido em audiência,
arguiu a necessidade de ser apreciada a questão relativa à competência deste Juízo.
É o relatório. Decido.
Quanto à competência deste Juízo Federal para conhecer da presente ação, a
presente ação enquadra-se na exceção prevista no item 18 do acórdão proferido no
Conflito de Competência nº 144922/MG, definindo a competência local para as questões
relativas ao “abastecimento de água potável que exija soluções peculiares ou locais, as
quais poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas”.
Relativamente ao pedido liminar, as primeiras cinco análises diárias realizadas
pelo laboratório Visão Ambiental Ltda. (fls. 1.598/1.627) indicam não haver anormalidade
nos índices de alumínio total analisados, item que, segundo a inicial, mostrou-se em
desconformidade com os parâmetros da Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde em
coleta realizada no dia 05/07/2016.
Para já, portanto, não há indícios da necessidade da tutela pretendida, razão
pela qual, INDEFIRO A LIMINAR.
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Intimem-se o MPF e a DPU dos laudos elaborados pelo laboratório Visão
Ambiental Ltda. (fls. 1.598/1.627) bem como pelo Laboratório Tomasi (fls. 1.639/1.713).
A Secretaria deverá expedir alvará de levantamento da 1ª parcela dos
depósitos realizados pela SAMARCO (fl. 1.637) para custeio das análises, em favor de
Visão Ambiental Ltda., considerando o valor da proposta de preço (fls. 1.569/1.579)
aprovada pela ré.
Em seguida, aguarde-se o feito suspenso a apresentação dos próximos laudos,
dando-se vista à SAMARCO, MPF e DPU, até que se finalize o período de monitoramento
definido em audiência de conciliação (fls. 1.372/1.373).
Comunique-se a Promotoria de Justiça competente, bem como a Fiocruz,
para que participem das análises em curso.
Intimem-se.
Governador Valadares, 13 de outubro de 2016.
TÁRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA
Juiz Federal
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