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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
VARA FEDERAL DE COLATINA-ES 

Rua Santa Maria, nº 46, Centro, Colatina-ES - CEP 29.700-200 

Telefone: (27) 2101-7600 - Email: 01vf-col@jfes.jus.br 

Conclusão : 17/12/2015 13:18  

Processo nº. : 0135334-09.2015.4.02.5005 (2015.50.05.135334-8)  
Demandante : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS 
Demandado : SAMARCO MINERACAO S/A E OUTROS 
 

Decisão 
 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO, da decisão de fls. 2285/2333, alegando omissão 

em apreciar os pedidos dos itens 4.4 a 4.11 da inicial, formulados a título de 

tutela antecipada.  

 

Afirmam que a decisão, além de indeferir a concessão da tutela 

antecipada (pedido 4.1 da petição inicial), cominou o prazo de sete dias para 

a Samarco continuar a distribuição de água mineral no município de 

Colatina. Alegaram que a inicial não contemplou qualquer pedido nesse 

sentido e, assim, a decisão tomada por este Juízo, caso seja descartada a 

hipótese de julgamento extra petita (o que não é o caso, para os 

embargantes), na linha exposta por argumento, supostamente decorreu da 

adoção de medidas de apoio (assecuratórias ou executivas), às avessas, 

previstas no art. 84, §5º, do CDC, e art. 461, §5º, do CPC, cuja 

implementação pode ser de ofício. Nesse sentido, por melhor intencionada 

que possa ter sido, afigurar-se-ia contraditória, pois incompatível com o fim 

pretendido. Além disso, argumentam que o TAC celebrado em 15/11/2015 

previa o fornecimento de 02 (dois) litros de água mineral, devendo ser 

compreendido como integrantes de um mínimo existencial devidamente 

contextualizado. 

 

Ao final, requereram o acolhimento dos embargos de declaração para: 
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a) sanar a omissão constante da decisão a fim de que sejam 

apreciados, a título de tutela antecipatória, os pedidos dos 

itens 4.4 a 4.11 da petição inicial; 

b) sanar a contradição apontada entre fundamentação e 

conclusão relativamente ao pedido do item 4.9 da petição 

inicial. 

c) sanar a contradição apontada no item III desta peça, para, 

alternativamente: c.1) acolher os embargos de declaração 

para tornar sem efeito a decisão que limitou a sete dias o 

fornecimento de água mineral pela Samarco, em razão, 

sobretudo, da inexistência de pleito nesse sentido e pelo fato 

de a matéria ter sido abordada no TAC; ou c.2) acolher os 

embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão que 

limitou a sete dias o fornecimento de água mineral, e, ato 

contínuo, determinar a continuidade do fornecimento de 

água mineral, pela Samarco, como efetiva (e não 

contraditória) medida de apoio, com prazo condicionado à 

formação da coisa julgada ou, mesmo antes até que estejam 

em funcionamento pleno as fontes alternativas de captação. 

 

 A Empresa Samarco manifestou-se às fls. 2355/2358, colacionando os 

documentos de fls. 2359/2440. 

Em síntese, alega que os autores estavam cientes da desmobilização, 

inclusive recomendando à empresa Samarco que aguardasse a decisão a ser 

proferida por este Juízo e que não haveria razão fática, jurídica e tampouco 

técnica para que se mantivesse a distribuição de água em Colatina. Ao final, 

requer a intimação prévia para impugnação dos embargos, tendo em vista o 

seu caráter infringente e, caso não seja este o entendimento, o improvimento 

dos embargos, mantendo-se integralmente a decisão de fls. 2285/2333. 

  

 É o relatório. DECIDO.  

 

Verificada a tempestividade dos embargos, recebo-os e, doravante, 

passo a julgá-los. 

JFES
Fls 2442

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NIVALDO LUIZ DIAS.
Documento No: 16802452-162-0-2441-18-914070 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



 Página 3 de 18 

Os Embargos de Declaração estão dispostos no artigo 535 do CPC, 

cabendo nos casos em que “I – houver, na sentença ou no acórdão, 

obscuridade ou contradição; II – for omitido ponto sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal”.  

Tal recurso possui a precípua finalidade de completar a decisão 

omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições. É possível a 

atribuição de caráter infringente aos embargos de declaração apenas 

excepcionalmente, quando: (a) tratar-ser de erro material manifesto, (b) 

naquelas decorrentes de suprimento de omissão (c) ou de extirpação de 

contradição ocorrida dentro da própria decisão.  

Registro que, na hipótese de embargos de declaração com efeitos 

modificativos, é pacifico na jurisprudência a necessidade de oitiva da parte 

contrária, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 

No caso dos autos, porém, trata-se de medida de extrema 

urgência,  eis que o prazo estipulado na decisão embargada termina na data 

de hoje, o que levará a descontinuidade do fornecimento de água mineral à 

população local, conforme estabelecido em Termo de Ajustamento de 

Conduta firmado entre as partes.  

Assim, passo a decidir os embargos de declaração, inaudita altera 

parte, sem prejuízo de posterior manifestação pelos embargados e nova 

apreciação dos pleitos pelo Juízo.      

 

 Inicialmente, convém destacar que se trata de demanda de enorme 

impacto social para o Município de Colatina, amplamente atingido pela onda 

de rejeitos decorrente do rompimento da barragem ocorrido em 

Mariana/MG, conforme divulgado na imprensa nacional. 

 

 A fim de que não pairem dúvidas acerca da implementação das 

medidas determinadas judicialmente, convém que todos os pedidos sejam 

minudentemente analisados, afastando-se eventuais omissões ou 

contradições aventadas nos embargos opostos, em respeito ao disposto no 

artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

 Nesse contexto, passo a analisar os pedidos descritos nos itens “4.4” a 
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“4.11” da inicial, considerando que os próprios embargantes consideram que 

os pedidos “4.2” e “4.3” restaram prejudicados, na medida em que houve o 

INDEFERIMENTO do pedido “4.1”. 

 

 Destaco, por oportuno, que inúmeras medidas requeridas já faziam 

parte do TERMO DE COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR 

firmado entre as partes.  

 

 Pois bem, passemos à análise do pleito. 

 

Item 4.4: concessão de tutela antecipada para impor à UNIÃO obrigação 
(fazer) de fixar parâmetros adequados e específicos ao corpo hídrico, que 
considerem as condições especiais oriundas do rompimento da barragem de 
Fundão e advento da chegada da lama de rejeito no Rio Doce, em 
substituição àqueles previstos na Portaria n. 2.194/2011 do Ministério da 
Saúde, para a hipótese de nova captação no curso hídrico do Rio Doce; 
  

 Facilmente perceptível que o pedido formulado demanda instrução 

probatória, não compatível com o momento processual, necessitando da 

realização de trabalho técnico, o qual, ao final, poderia até mesmo indicar 

que os atuais parâmetros previstos na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério 

da Saúde seriam suficientes para garantir a segurança no abastecimento de 

água para as populações supridas pelas águas do Rio Doce. 

 Dessa forma, indefiro o pedido formulado no item 4.4 da inicial. 

 

Item 4.5: concessão de tutela antecipada para impor à ANA obrigação (fazer) 
de apresentar proposta ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica visando o 
reenquadramento do corpo hídrico do Rio Doce, para encaminhamento ao 
respectivo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 
 

 Da mesma forma que o pedido formulado no item “4.4”, o 

reenquadramento de um corpo hídrico (Rio Doce) demanda instrução 

probatória. Depreende-se que tal enquadramento, conforme ressaltado pela 

ré AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, é, em verdade, meta a ser alcançada, 

definida em um verdadeiro pacto com a sociedade, levando-se em 

consideração as prioridades de uso da água. Sob tal aspecto, a priori, seria 

necessária a participação de toda a comunidade envolvida, além dos entes 

que compõem o SINGREH, o que poderia caracterizar, de fato, intromissão 
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na discricionariedade dos usuários de recursos hídricos e suas instâncias 

deliberatórias (Comitê de Bacia e Conselho Nacional de Recursos Hídricos). 

 

 Pelo exposto, indefiro o pedido formulado no item 4.5. 

 

Item 4.6: concessão de tutela antecipada para impor ao SANEAR, ao 
MUNICÍPIO DE COLATINA e à SAMARCO obrigação (fazer) de apresentar 
projeto técnico que preveja a adoção de fontes alternativas de captação de 
água, diante da interrupção da captação no curso do Rio Doce, com 
cronograma de implementação das intervenções necessárias, de modo a 
restabelecer a distribuição de água para a população de acordo com os 
parâmetros Portaria n. 2.914/2011 do Ministério da Saúde; 
 

 No TERMO DE COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR, 

“item 4 (DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA), subitem 4.3, parágrafo quinto, 

item II,  VI e VII, ficou consignado: 

 

A COMPROMISSÓRIA adotará as seguintes medidas em relação ao Município 
de Colatina, além daquelas previstas no item 2 da cláusula terceira: 
II) Disponibilização de 02 (dois) sistemas de pré-tratamento de água bruta com 
capacidade mínima de 720 m3/hora cada, para atender a demanda mínima da 
população de Colatina. Prazo: a partir da suspensão da captação de água em 
Baixo Guandu;”  
(...) 
VI) Instalações móveis para captação de água bruta em pontos provisórios, 
sendo: 06 (seis) elevatórias; 18 (dezoito) conjunto moto-bombas com os devidos 
grupos geradores; 02(duas) redes adutoras troncais de captação de água 
bruta, sendo uma com comprimento de 12 (doze) quilômetros e outro de 21 
(vinte e um) quilômetros ou alternativa técnica sugerida pela 
COMPROMISSÁRIA, aprovada pelo SANEAR. Prazo: cinco dias para início da 
execução;” 
VII) Contratação de empresa especializada na realização de prospecções e 
construções de poços artesianos tubulares para servirem de auxílio ao 
abastecimento de água no município; 

 

 Depreende-se que as medidas requeridas já se encontram formalizadas 

no referido TAC, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado no item 4.6. 

 

Item 4.7. concessão de tutela antecipada para impor ao SANEAR obrigação 
(não fazer) de abster-se de efetuar a descarga de lavagem de filtros e lodos no 
corpo hídrico; 
 

 Por evidente, o descarte dos materiais nocivos e poluidores, 

resultantes do tratamento da água bruta, deve ser realizado em locais 

apropriados, seguindo a legislação ambiental. Seria ilógico tratar a água 
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bruta do Rio Doce para, em seguida, despejar os componentes poluidores 

resultantes do tratamento no corpo hídrico.  

 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado no item 4.7, devendo o 

SANEAR, no prazo de 05 (cinco) dias, informar como está sendo efetuada a 

descarga de lavagem de filtros das ETAs, abstendo-se de lançar no Rio Doce 

os componentes poluidores resultantes do tratamento da água bruta, sob 

pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). 

 

Item 4.8. concessão de tutela antecipada para impor ao SANEAR, ao 
MUNICÍPIO DE COLATINA e à SAMARCO obrigação (fazer) de adequar todas 
as estações de tratamento, criar sistemas de pré ou pós-tratamento, com 
desiderato de assegurar condições operacionais efetivas e seguras diante da 
qualidade comprometida das águas do Rio Doce, bem como descontaminar 
as estações de tratamento e as tubulações que levam água à população; 
 
 Os laudos colacionados dão conta de que as Estações de Tratamento 

do Município de Colatina estão realizando o tratamento da água bruta, 

entregando à população água tratada dentro dos padrões estabelecidos na 

Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.  

 

Dessa forma, mesmo entendendo que sempre há espaço para melhoria 

na qualidade de processos operacionais, não há que se falar, a priori, em 

descontaminação das estações de tratamento e tubulações que levam água à 

população, uma vez que estariam sendo observados os parâmetros da 

portaria que rege a matéria. 

 

Pelo exposto, indefiro o pedido formulado no item 4.8. 

 

Item 4.9 concessão de tutela antecipada para impor à UNIÃO e à ANA 
obrigação (fazer) de fiscalizarem a qualidade da água e dos serviços 
prestados pelo SANEAR, com adoção de medidas administrativas 
necessárias, inclusive, se for o caso, imposição de penalidades; 
 

Aduzem os autores que teria havido contradição entre a 

fundamentação e a parte dispositiva do decisum no que toca ao pleito do 

item 4.9, porquanto a fundamentação indicaria o sentido de acolhimento do 

pedido sem a sua confirmação no dispositivo. 
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Eis o trecho em que residiria a alegada contradição (fls. 2.317/2.318): 

 
“Ressalto a importante alegação dos autores de que, o desastre 

ambiental ocorrido e as consequências catastróficas enfrentadas pelos 
municípios atingidos, reforçam a necessidade de intensificação da 
fiscalização realizada pela ANA e UNIÃO, acompanhadas de informações 
formalmente disponibilizadas aos cidadãos, conferindo confiabilidade à água 
fornecida. Contudo, afastar a aplicabilidade dos parâmetros fixados pela 
legislação federal (Portaria nº 2.914/2011), tendo em vista o caráter 
extraordinário da tragédia ambiental, bem como da resolução CONAMA nº 
357, seria, a princípio, desproporcional, pois estas são os parâmetros atuais 
a balizar a classificação dos corpos de água, fixando diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, condições e padrões de lançamento de efluentes, 
além de disponibilizar limites às análises físico-químicas e microbiológicas. 
Além disso, desconsiderá-las, seria, a princípio, desconsiderar todos os 
estudos realizados até o momento para a confecção de ambos os normativos.” 

 
 

Entendo que assiste razão aos autores quando afirmam que a decisão 

deve ser indene de dúvidas. 

 

Ponderando mais detidamente sobre a questão, constato que a matéria 

versada no trecho destacado deve ser tratada de forma mais detalhada, de 

sorte a não restar dúvidas acerca do pronunciamento judicial. 

 

Embora correta a afirmação na decisão de que o desastre ambiental 

ocorrido reforça a necessidade de intensificação da fiscalização, 

acompanhada de informações formalmente disponibilizadas aos cidadãos, de 

modo a se conferir confiabilidade à água fornecida à população, não foi 

devidamente enfrentada a questão no que respeita ao âmbito de atuação da 

Agência Nacional de Águas (ANA) e da UNIÃO, de forma que tal ponto deve 

ser esclarecido. 

As atribuições da ANA estão taxativamente previstas no artigo 4º da 

Lei 9.984/2000, dentre as quais não se inclui a fiscalização do serviço 

público de fornecimento de água potável prestado pelos municípios nem da 

qualidade da água tratada distribuída. 

Em sua manifestação (fls. 1.954/1.959), a ANA frisou que tem sua 

competência adstrita à regulação e, consequentemente, à fiscalização do uso 

de recursos hídricos de corpos hídricos de sua dominialidade no que toca à 

água bruta, não tendo ingerência sobre a água tratada. 

JFES
Fls 2447

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NIVALDO LUIZ DIAS.
Documento No: 16802452-162-0-2441-18-914070 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



 Página 8 de 18 

Confira-se o que estabelece o citado artigo (grifos nossos): 

“Art. 4o A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida 
em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:     

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 

II – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, 
o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos; 

III – (VETADO) 

IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos 
hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos 
arts. 5o, 6o, 7o e 8o; 

V - fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da 
União; 

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de 
recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e 
quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma 
do inciso VI do art. 38 da Lei no 9.433, de 1997; 

VII – estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de 
Bacia Hidrográfica; 

VIII – implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União; 

IX – arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do 
disposto no art. 22 da Lei no 9.433, de 1997; 

X – planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos 
de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional 
de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios; 

XI - promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos 
financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, 
de alocação e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em 
consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos; 

XII – definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes 
públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, 
conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias 
hidrográficas; 

XIII - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da 
rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades 
públicas ou privadas que a integram, ou que dela sejam usuárias; 
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XIV - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos; 

XV - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a 
gestão de recursos hídricos; 

XVI - prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos 
hídricos; 

XVII – propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento 
de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa 
de recursos hídricos. 

XVIII - participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e 
supervisionar a sua implementação.  (Vide Medida Provisória nº 2.049-21, de 
2000)   (Incluído pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 

XIX - regular e fiscalizar, quando envolverem corpos d'água de domínio 
da União, a prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime 
de concessão, e adução de água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a 
disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem 
como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, 
quando cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos 
respectivos contratos de concessão, quando existentes. (Redação dada 
pela Lei nº 12.058, de 2009) 

XX - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens (SNISB); (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010) 

XXI - promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de 
barragens; (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010) 

XXII - coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e 
encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), de forma consolidada. (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010) 

 § 1o Na execução das competências a que se refere o inciso II deste artigo, 
serão considerados, nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas com 
outros países, os respectivos acordos e tratados. 

 § 2o As ações a que se refere o inciso X deste artigo, quando envolverem a 
aplicação de racionamentos preventivos, somente poderão ser promovidas 
mediante a observância de critérios a serem definidos em decreto do 
Presidente da República. 

 § 3o Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo, a definição das 
condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será 
efetuada em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

 § 4o A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia 
hidrográfica a execução de atividades de sua competência, nos termos do art. 
44 da Lei no 9.433, de 1997, e demais dispositivos legais aplicáveis. 

§ 5o (VETADO) 

§ 6o A aplicação das receitas de que trata o inciso IX será feita de forma 
descentralizada, por meio das agências de que trata o Capítulo IV do Título II 
da Lei no 9.433, de 1997, e, na ausência ou impedimento destas, por outras 
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entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

§ 7o Nos atos administrativos de outorga de direito de uso de recursos 
hídricos de cursos de água que banham o semi-árido nordestino, expedidos 
nos termos do inciso IV deste artigo, deverão constar, explicitamente, as 
restrições decorrentes dos incisos III e V do art. 15 da Lei no 9.433, de 1997. 

§ 8o  No exercício das competências referidas no inciso XIX deste artigo, a 
ANA zelará pela prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, em observância aos princípios da regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tarifária 
e utilização racional dos recursos hídricos. (Redação dada pela Lei nº 12.058, 
de 2009) 

Sobre a atuação da ANA merece ainda destaque trecho da notícia 

divulgada por ela em seu sítio eletrônico acerca do monitoramento especial 

do Rio Doce (fl. 1.071), pela qual se constata que a agência vem 

desempenhando suas atribuições no que concerne à aferição da qualidade 

da água bruta, bem como à divulgação do resultado das análises das 

amostras coletadas. 

 

Em relação à UNIÃO, cabe analisar as normas que regem o tema. 

 

De acordo com o art. 21, inciso XX, da Constituição da República, a 

ela compete instituir diretrizes para o saneamento básico, que abrange os 

serviços de abastecimento público de água potável e de esgotos sanitários.  

 
A Lei 11.445/2007 regulamenta o aludido dispositivo, trazendo as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, merecendo destaque os 

seguintes dispositivos (grifos nossos): 

 

“Art. 2º  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 
base nos seguintes princípios fundamentais: 

[...] 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 
proteção do meio ambiente; 

[...] 

Art. 8o  Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão 
delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses 
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serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, 
de 6 de abril de 2005. 

Art. 9º  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto: 

[...] 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos 
de sua atuação; 

[...] 

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de 
qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos 
produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições 
operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas 
regulamentares e contratuais. 

Parágrafo único.  A União definirá parâmetros mínimos para a 
potabilidade da água. 

[...] 

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico 
poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação: 

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 1o  As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput 
deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as 
devidas adaptações das leis que os criaram. 

§ 2o  No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo 
será exercida nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 
2001, alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. 

[...] 

Art. 52.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades: 

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá: 

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo 
prazos, para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance 
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de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando 
a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União; 

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de 
natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, 
administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas 
e objetivos estabelecidos; 

c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os 
objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com 
identificação das respectivas fontes de financiamento; 

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em 
áreas de especial interesse turístico; 

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 
ações executadas; 

II - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em 
articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as 
regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja a 
participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de 
saneamento básico. 

§ 1o  O PNSB deve: 

I - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de 
resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de saneamento 
básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o 
provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de 
baixa renda; 

II - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico 
nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades 
quilombolas. 

§ 2o  Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser 
elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e 
revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes 
com os de vigência dos planos plurianuais. 

Art. 53.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento 
Básico - SINISA, com os objetivos de: 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes 
para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de 
saneamento básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia 
da prestação dos serviços de saneamento básico. 

§ 1º  As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo ser 
publicadas por meio da internet. 
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§ 2º  A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de 
informação em saneamento básico, em atendimento ao disposto no 
inciso VI do caput do art. 9º desta Lei.” 

Como visto, à UNIÃO incumbe notadamente a formulação de 

diretrizes para o saneamento básico no país, que inclui a definição de 

parâmetros mínimos para a potabilidade da água, o que é feito pelo 

Ministério da Saúde através da Portaria nº 2.914/2011.   

Quanto à fiscalização da qualidade da água, entendo que cabe à 

UNIÃO o seu acompanhamento através da atuação da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), órgão executivo do Ministério da Saúde, ao qual compete 

fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças, 

conforme art. 14, §4º, da Lei 8.029/90, verbis (grifos nossos): 

“Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Nacional de 
Saúde (FNS), mediante incorporação da Fundação Serviços de Saúde (FSESP) 
e da Superintendências de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), bem 
assim das atividades de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), 
desenvolvidas pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência 
Social (Dataprev).          (Redação dada pela Lei nº 8.101, de 
1990) (Renumerado do art 11 pela Lei nº 8.154, de 1990) 

§ 1° As atribuições, os acervos, o pessoal e os recursos orçamentários da 
FSESP, da Sucam e os da Dataprev relativos às atividades de informática do 
SUS deverão ser transferidos para a FNS, no prazo de noventa dias contados 
da data de sua instituição.        (Redação dada pela Lei nº 8.101, de 1990)  

§ 2° A Fundação Nacional de Saúde poderá contratar empregados, sob o 
regime da legislação trabalhista, por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária e excepcional dos serviços de combate a epidemias e 
endemias, mediante prévia autorização da Secretaria de Administração 
Federal. 

§ 3° Os servidores atualmente em exercício na Sucam e os que exerçam 
atividades relativas ao SUS, na Dataprev, poderão optar pela sua integração à 
FNS, no prazo de noventa dias da data de sua instituição. Caso não 
manifestem essa opção, aplicar-se-á: (Redação dada pela Lei nº 8.101, de 
1990) 

a) aos servidores em exercício na Sucam, o disposto no art. 28 da Lei n° 
8.028, de 12 de abril de 1990; (Incluído pela Lei nº 8.101, de 1990) 

b) aos servidores em exercício na Dataprev, o disposto na legislação aplicável 
ao pessoal da empresa.        (Incluído pela Lei nº 8.101, de 1990) 

§ 4o  À Funasa, entidade de promoção e proteção à saúde, 
compete:        (Incluído pela Lei nº 12.314, de 2010) 

I – (VETADO)         (Incluído pela Lei nº 12.314, de 2010) 
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II - fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de 
doenças;       (Incluído pela Lei nº 12.314, de 2010) 

III - formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde 
relacionados com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de 
Vigilância em Saúde Ambiental.        (Incluído pela Lei nº 12.314, de 2010)” 

Por sua vez, a Portaria n.º 2.914/2011 do Ministério da Saúde prevê 
em seu artigo 9.º: 

“Art. 9º Compete à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apoiar as ações de 
controle da qualidade da água para consumo humano proveniente de sistema 
ou solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano, em 
seu âmbito de atuação, conforme os critérios e parâmetros estabelecidos 
nesta Portaria.” 

Todavia, ao que se tem notícia, a FUNASA já vem realizando análises 

de amostras de água tratada proveniente do Rio Doce, o que se evidencia 

pela declaração prestada pelo Superintendente Estadual da FUNASA que 

consta à fl. 1.679, firmada em 3 de dezembro. 

Desse modo, considerando que a FUNASA já vem atuando no controle 

da qualidade da água distribuída à população do município de Colatina, 

resta inviável o acolhimento do pedido formulado pelos autores por ausência 

de interesse de agir, mostrando-se desnecessária, por ora, a intervenção 

judicial. 

Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado no 

item 4.9. 

Item 4.10. concessão de tutela antecipada para impor ao ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO e à UNIÃO a obrigação (fazer) de prestar todo o apoio 
operacional necessário para garantir a ordem e a segurança no município de 
Colatina, por meio da disponibilização das Defesas Civis, Polícias Militares, 
Forças Armadas ou outros efetivos estatais, até o completo restabelecimento 
da normalidade da distribuição da água; 
 

 Verifico que nos autos do Agravo de Instrumento nº 0016980-

59.2015.8.08.0014, em trâmite junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo, foi formalizado acordo em que a Polícia Militar se 

comprometeu a ampliar o efetivo na cidade de Colatina, conforme Ata de 

Audiência de Conciliação colacionada às fls. 2001/2004.  

 

 Assim, tal medida já foi acordada naqueles autos, perdendo o seu 
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objeto na presente demanda. 

 

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado no item 4.10. 

 

DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO DE SETE DIAS 
PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. MATÉRIA AUSENTE NO 
ROL DE PEDIDOS. MATÉRIA TRATADA PELO TAC. JULGAMENTO 
EXTRA PETITA. 
  
 Compulsando os autos, de fato, conforme alegado pelos embargantes, 

a inicial não contemplou qualquer pedido no sentido de se promover ou não 

a distribuição de água mineral no município de Colatina.  

Outro aspecto a se considerar é que a distribuição de água mineral, na 

proporção de dois litros por habitante, foi objeto do TAC, mediante diálogo 

entre as partes envolvidas. Esse diálogo deve permanecer, inclusive com o 

escopo de se definir estratégias que garantam não só o abastecimento, 

mas o retorno da confiança da população no consumo da água tratada, 

tendo em vista as inúmeras notícias contraditórias que são divulgadas 

(http://g1.globo.com/espirito-santo/desastre-ambiental-no-rio-

doce/noticia/2015/12/medicos-suspeitam-que-agua-do-rio-doce-pode-

causar-cancer.html; http://g1.globo.com/distrito-

federal/noticia/2015/12/cientistas-da-unb-acham-alto-indice-de-metais-

pesados-no-rio-doce.html; http://g1.globo.com/espirito-santo/desastre-

ambiental-no-rio-doce/noticia/2015/12/samarco-suspende-distribuicao-de-

agua-em-colatina-es.html). Não se pode deixar de considerar que o cidadão 

comum, de entendimento mediano, encontra-se amedrontado diante das 

inúmeras notícias de malefícios que a água poderia causar a sua saúde e a 

de seus familiares. 

 

 De toda forma, a determinação de paralisação do abastecimento de 

água mineral após (07) sete dias não foi pedido formulado especificamente 

nestes autos, nem pela parte autora na inicial nem nas manifestações da 

partes rés, devendo ser revogado, sob pena de julgamento extra petita, 

tendo em vista tratar-se de tema estranho à lide, o qual deverá ser 

conduzido pelas partes de acordo com o TAC. 
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Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES 

PROVIMENTO para afastar omissões e contradições apontadas, nos 

seguintes termos: 

1) INDEFIRO o pedido de interrupção da captação e distribuição 

de água proveniente do Rio Doce, desde que observados os 

parâmetros da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde ou outra normativa que vier a substituí-la, ficando 

prejudicados os pedidos insertos nos itens 4.2 e 4.3 da inicial; 

2) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado no 

Item 4.4 (concessão de tutela antecipada para impor à 

UNIÃO obrigação (fazer) de fixar parâmetros adequados e 

específicos ao corpo hídrico, que considerem as condições 

especiais oriundas do rompimento da barragem de Fundão e 

advento da chegada da lama de rejeito no Rio Doce, em 

substituição àqueles previstos na Portaria n. 2.194/2011 do 

Ministério da Saúde, para a hipótese de nova captação no 

curso hídrico do Rio Doce); 

3) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado no 

Item 4.5 (concessão de tutela antecipada para impor à ANA 

obrigação (fazer) de apresentar proposta ao respectivo Comitê 

de Bacia Hidrográfica visando ao reenquadramento do corpo 

hídrico do Rio Doce, para encaminhamento ao respectivo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos); 

4) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado no 

Item 4.6 (concessão de tutela antecipada para impor ao 

SANEAR, ao MUNICÍPIO DE COLATINA e à SAMARCO 

obrigação (fazer) de apresentar projeto técnico que preveja a 

adoção de fontes alternativas de captação de água, diante da 

interrupção da captação no curso do Rio Doce, com 

cronograma de implementação das intervenções necessárias, 

de modo a restabelecer a distribuição de água para a 

população de acordo com os parâmetros Portaria n. 

2.914/2011 do Ministério da Saúde), tendo em vista o que 

fora estabelecido no TAC; 
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5) DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado no Item 

4.7. (concessão de tutela antecipada para impor ao SANEAR 

obrigação (não fazer) de abster-se de efetuar a descarga de 

lavagem de filtros e lodos no corpo hídrico), devendo no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar como está sendo efetuada a 

descarga e lavagem de filtros das ETAs, sob pena de multa 

diária de R$10.000,00 (dez mil reais); 

6) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado no 

Item 4.8 (concessão de tutela antecipada para impor ao 

SANEAR, ao MUNICÍPIO DE COLATINA e à SAMARCO 

obrigação (fazer) de adequar todas as estações de tratamento, 

criar sistemas de pré ou pós-tratamento, com desiderato de 

assegurar condições operacionais efetivas e seguras diante da 

qualidade comprometida das águas do Rio Doce, bem como 

descontaminar as estações de tratamento e as tubulações que 

levam água à população); 

7) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado no 

Item 4.9 (concessão de tutela antecipada para impor à 

UNIÃO e à ANA obrigação (fazer) de fiscalizarem a qualidade 

da água e dos serviços prestados pelo SANEAR, com adoção 

de medidas administrativas necessárias, inclusive, se for o 

caso, imposição de penalidades); 

8) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado no 

Item 4.10 (concessão de tutela antecipada para impor ao 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à UNIÃO a obrigação (fazer) 

de prestar todo o apoio operacional necessário para garantir a 

ordem e a segurança no município de Colatina, por meio da 

disponibilização das Defesas Civis, Polícias Militares, Forças 

Armadas ou outros efetivos estatais, até o completo 

restabelecimento da normalidade da distribuição da água), 

tendo em vista o acordo homologado nos autos do nos autos 

do Agravo de Instrumento nº 0016980-59.2015.8.08.0014. 

9) REVOGO a parte da decisão de fls. 2285/2333 que estipulou 

a continuidade do fornecimento de água mineral tão somente 
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pelo prazo de 07 (sete) dias, tendo em vista tratar-se de tema 

estranho à lide, o qual deverá ser conduzido pelas partes de 

acordo com o TAC. 

 

Intimem-se as embargadas para, querendo, manifestar-se acerca 

dos embargos de declaração apresentados pelos autores no prazo de 05 dias. 

Após, retornem conclusos para reapreciação. 

Citem as partes ainda não citadas. 

P.I. 

 
JESWCDS 0135334-09.2015.4.02.5005 (2015.50.05.135334-8) 

Colatina-ES, 17 de dezembro de 2015. 

 

 
(Assinado eletronicamente – Lei nº 11.419/06) 

NIVALDO LUIZ DIAS 
Juiz Federal Substituto 

Tabelar 
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