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DESPACHO 

Na audiência realizada no dia 24/11/2015, foi deferido prazo de dois dias para que os 
órgãos intimados manifestassem eventual interesse em ingressar a lide. 

O Estado do Espírito Santo se manifestou às fls. 1173, no sentido de não ter, por ora, 
interesse em integrar a lide. A União (AGU) e a Procuradoria Federal (IBAMA e 
ICMBio) pediram a dilação do prazo concedido. 

Apesar dos requerimentos acima, o interesse jurídico dos entes citados no objeto da 
presente demanda é direto e manifesto, tanto que há notícia alardeada na imprensa de 
que União, Estado do Espírito Santo e Estado de Minas Gerais já teriam ajuizado ação 
civil pública, nesta segunda-feira (30/11), contra a ré objetivando a condenação desta, 
através de um fundo, à reparação dos danos ambientais e socioeconômicos 
decorrentes do acidente ocorrido em Mariana e suas consequências sobre o Rio Doce 
e o mar.   

Todavia, por não ter prejuízo à continuação da marcha processual, defiro a dilação 
requerida, pelo prazo de 48 h (quarenta e oito) horas, ressaltando, no entanto, que a 
parte receberá o processo no estado em que se encontrar no momento da 
manifestação de interesse em integrar a lide, podendo atuar dali pra frente, sem 
prejuízo dos atos já praticados. 

Em audiência, foi também deferido o prazo de 5 dias para que a Samarco traga aos 
autos a informação solicitada pela representante do MPE, qual seja: informações a 
respeito da existência de documentação relacionada às tratativas com os governos de 
Minas Gerais, Espírito Santo e governo federal relativamente à alternativas de 
contenção de pluma de rejeitos através das barragens das usinas hidrelétricas 
localizadas ao longo do rio Doce. 

A Samarco trouxe, em resposta, a documentação juntada às fls. 1777/1231. 
Requereu, outrossim, “a fim de atender plenamente a determinação proferida na 
audiência realizada no último dia 24 de novembro, (...) o prazo de 05 (cinco) dias para 
tentar reunir a documentação referente às tratativas com os governos de Minas 
Gerais, Espírito Santo e com o Governo Federal”. Considerando que a empresa 
demonstra estar se empenhando para obter os documentos solicitados, defiro 
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parcialmente a dilação do prazo em tela, possibilitando que a ré traga, junto com a 
contestação, os documentos solicitados.  

A decisão de fls. 16/25 deferiu a liminar determinando a apresentação do plano de 
prevenção e contingência para proteção de todas as áreas e ecossistemas acima 
apontados no litoral do Espírito Santo, levando em consideração as peculiaridades de 
cada área (mangues, praias e unidades de conservação). Definiu, ainda, que a ré 
apresentasse, também em 24 horas (vinte e quatro horas), relatório acerca das ações 
já executadas, passando a apresentar novo relatório a cada 7 (sete) dias, podendo tal 
periodicidade ser reduzida a requerimento do MPF e a critério deste Juízo. 

O plano emergencial, assim como o primeiro relatório, foram apresentados, às fls. 
72/215, no dia 19/11/2015. Conforme já decidido às fls. 237/243, embora tal plano 
apresente lacunas, mostrou-se parcialmente satisfatório, até o momento, considerando 
as circunstâncias, tendo sido acolhido por este Juízo. Assim, verifico que a Samarco 
cumpriu a primeira parte da determinação liminar. No entanto, deixou de cumprir a 
segunda, por não ter apresentado novo relatório após o prazo de 7 (sete) dias da 
apresentação do primeiro. 

Com efeito, os relatórios mais recentes juntados aos autos são datados do dia 
22/11/2015 (fls. 343/356 - Status das ações do Termo de Compromisso 
Socioambiental Preliminar; fls. 443/446 - Relatório de operações do dia 22/10/2015 e 
previsão de operações do dia 23/10/2015; fls. 1007/1011 - Relatório parcial das 
atividades de Resgate de Ictiofauna no Rio Doce em 21/11/2015 Linhares /ES) e 
24/11/2015 (1097/1111 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO, PREVENÇÃO 
E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA CHEGADA DA PLUMA DE 
TURBIDEZ). 

Sendo assim, determino que a ré SAMARCO apresente todos os relatórios de 
monitoramento disponíveis até a presente data, sobretudo os relatórios referentes à 
movimentação da pluma de turbidez no ambiente marinho, no prazo de 48 h (quarenta 
e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
sobretudo porque já se noticia que a região marinha da APA da Costa das Algas já 
teria sido atingida. 

Sem prejuízo, intime-se o MPF a se manifestar categoricamente, também em 48 
horas, sobre os resultados das tratativas para o aditamento do Termo de 
Compromisso Socioambiental, considerando o que restou acordado entre as partes na 
audiência pública realizada neste processo (cuja reunião final se operaria na data de 
ontem – 30/11), requerendo o que entender cabível. 
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No mesmo prazo, deverá o MPF se manifestar sobre os documentos já acostados aos 
autos pela SAMARCO e sobre o interesse da União, Estado do Espírito Santo, IBAMA 
e ICMBio no presente processo. 

Mesmo não integrando formalmente a lide, intimem-se a União, IBAMA, ICMBio, 
Estado do Espírito Santo e IEMA a se manifestarem nos autos acerca das medidas 
que cada órgão já vem adotando para monitorar e/ou minorar o impacto ambiental na 
foz do Rio Doce e ambiente marinho, se possível relatando os custos operacionais e 
quais têm sido efetivamente os atos de cooperação/suporte, seja operacional, seja 
financeiro, da ré SAMARCO. Prazo: 05 (cinco) dias. 

Dê-se ciência às partes da presente decisão, por publicação e remessa eletrônica. 

No mais, aguarde-se o prazo para contestação. 

Vitória/ES, 1º de dezembro de 2015  
 
 

(Assinado Eletronicamente - Art. 1º, § 2º, III, “a”, da Lei nº 11.419/06) 

RODRIGO REIFF BOTELHO 
Juiz Federal 
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