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OCORRÊNCIAS
Presentes o MPF na pessoa de seu procurador, a DPU na pessoa do defensor. A Samarco
Mineração S/A e o SAAE, representados pelos prepostos e advogados acima identificados.
Presentes, ainda, os acadêmicos de Direito Daniel Alves Lopes Rosa e Dener de Oliveira Maia. A
Samarco e o SAAE/GV requereram a juntada de relatórios de análise da água bruta e tratada
realizados nos dias 24 e 30 de agosto, 6,14,23,e 26 de setembro/2016. Após diálogo de todos os
envolvidos a respeito dos aspectos técnicos em questão, foi proposta pelo Juízo a suspensão do
processo a fim de se estabelecer um acompanhamento diário da taxa de alumínio na água tratada
colhida em todas as estações de tratamento do SAAE/GV, permitindo uma análise mais
consistente a respeito do cabimento da medida de urgência pretendida na inicial. Esse
acompanhamento com a concordância dos envolvidos consistiria em: a) Coleta diária de amostras
de água tratada obtidas nas cinco estações de tratamento de água do SAAE/GV, na presença dos
técnicos do SAAE, do laboratório TOMMASI e do Laboratório Visão Ambiental. b) Todos os
técnicos deverão presenciar a análise das amostras pelo SAAE/GV, que serão processadas logo
após a coleta, devendo assinar o laudo e/ou registrar eventuais ocorrências ou anormalidades. c)
Os técnicos do Laboratório TOMMASI e do Laboratório Visão Ambiental também deverão coletar
amostras diárias nos mesmos pontos, na presença dos técnicos do SAAE/GV, devendo as
amostras ser lacradas e assinadas na presença de todos e enviadas aos respectivos laboratórios
devidamente acondicionadas. d) As coletas e análises deverão ocorrer durante 40 (quarenta) dias
úteis, iniciando no próximo dia 29/09/2016 em horário a ser combinado entre os técnicos dos
laboratórios e do SAAE/GV. e) A Fiocruz deverá ser contactada para que também passe a integrar
a equipe de análise. f) Os custos da contratação correrão pela Samarco, envolvendo o serviço e o
deslocamento dos técnicos para coleta. g) Após a apresentação das 05 (cinco) primeiras análises
os autos deverão vir conclusos para decisão. A Samarco requereu o prazo de 48 horas para obter
autorizações junto às instâncias internas da empresa. O Juiz proferiu a seguinte decisão: "1)
Pela natureza da discussão iniciada nos presentes autos, não se pode excluir neste momento que
aqui se esteja tratando da exceção estabelecida no Conflito de Competência 144922/MG, pois a
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questão envolve a análise local da potabilidade da água, aspecto que pode ser influenciado pelo
nível do rio na região de Governador Valadares/MG nesta época do ano, de estiagem, mas
também pelo processo de tratamento da água bruta. Por isso que, sem prejuízo de uma análise
posterior, a princípio encontram-se presentes os requisitos da competência deste Juízo, tendo em
vista o local do fato, a origem do problema (acidente ambiental em rio federal), bem como a
presença do MPF e da DPU no polo ativo da demanda. 2) Antes de analisar o pedido liminar, e
mesmo para auxiliar essa análise bem como adotando postura resolutiva da questão de fundo,
privilegiando solução não litigiosa e mais adequada ao problema posto, a alternativa cogitada
nesta audiência afigura-se plenamente viável e consideravelmente menos onerosa a todas as
partes envolvidas. E aqui me refiro a ônus operacionais e financeiros, pois a possibilidade de
elucidação das causas da divergência entre as análises da água tratada no que se refere à
concentração de alumínio encontrada indica ser um caminho de solução que pode atender de
igual forma ao interesse envolvido e evitar necessidade de fornecimento de água potável a toda a
população mediante a aquisição e não pelo fornecimento via SAAE/GV como ocorre hoje.
Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a Samarco para confirmar os meios financeiros
necessários ao custeio da análise do alumínio total na água tratada nas cinco ETA do SAAE/GV,
serviço a ser realizado nos termos indicados nesta ata. 3) Após a confirmação, o laboratório Visão
Ambiental deverá ser contactado a fim de que inicie os trabalhos no próximo dia 29/09/2016. A
presença do Laboratório TOMMASI ocorrerá através de comunicações diretas com a Samarco. 4)
O custo orçado pelo laboratório Visão Ambiental deverá ser informado à Samarco para depósito
judicial ou pagamento por outro meio. 5) Os autos deverão permanecer em Gabinete até a
chegada dos Laudos para nova análise. 6) Comunique-se a Fiocruz. 7)

Fica facultado o

acompanhamento e análise das coletas no SAAE/GV pela técnica do MP/MG. Partes intimadas
em audiência. Encerrada a audiência, lavrou-se o presente termo.
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