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TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Processo: 4309-47.2016.4.01.3813
Juiz Federal: Társis Augusto de Santana Lima
Autor: Procurador da República: Bruno Costa Magalhães
Autor: Defensoria Pública: Francisco Moreira Salles
Réu: Samarco Mineração S/A / Preposta: Alysson Werneque Pereira e ícaro Portela Pinheiro
Advogados: Dr. Luiz Felipe Martins Soares, Dra. Ana Paula Bressani
Réu: SAAE/Preposto: Alcyr Nascimento Junior
Advogado: Dr. Alcyr Nascimento Junior, Dr. Antônio João carvalho, Dr. Patrício R. Galdeano
Filho.
Data/Horário: 08/02/2017 às 14h0Omin
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.
Presente, ainda, a acadêmica de Direito Heloisa Martins Guerra. A Samarco e o SAAE/GV
requereram a juntada de procuração/substabelecimento. Iniciada a audiência, a Samarco levantou
a relevância do encaminhamento conjunto de um modelo de monitoramento constante da água do
Rio Doce que abastece este município (bruta e tratada), através do acompanhamento das análises
e do compartilhamento entre os monitoramentos que já vem sendo realizados pela Samarco,
SAAE/GV, ANA e IGAM. Sugeriu, ainda, que a ANVISA e o IBAMA também sejam chamados para
a construção desse modelo que sirva de base a um Termo de Referência e Termo de Ajustamento
de Conduta. O SAAE/GV propôs que os resultados já colhidos, bem como os que virão a ser,
sejam amplamente divulgados por todas as partes envolvidas. Todos os presentes concordaram
com o encaminhamento inicial trazido pela Samarco. A Samarco e o SAAE/GV assumiram o
compromisso de manterem informados o MPF, MPE e a DPU, acerca das análises semanais da
água tratada coletada nas cinco estações em funcionamento neste Município, apresentando-as
mensalmente.

O Juiz proferiu a seguinte decisão: "1)

Defiro a juntada de

procuração/substabelecimento, devendo a secretaria proceder a exclusão dos procuradores
anteriormente cadastrados pelo SAAE/GV e, inclusão dos novos procuradores no sistema
processual ORACLE. 2) Defiro o pedido de fls. 379 e determino a expedição de ofício à CEF para
levantamento dos valores depositados às fls. 1.744 e 2.706. 3) A secretaria deverá incluir em
pauta nova audiência com a citação/intimação da ANA, IGAM, ANVISA e IBAMA a fim de
comparecerem ao ato necessariamente acompanhados por profissional técnico da área relativa à
análise de água. 4) Ficam a SAMARCO e o SAAE/GV intimados nesta audiência quanto à
necessidade de cumprimento do compromisso hoje assumido, de compartilhar mensalmente as
anális s diárias/s manais com o MPF, DPU e MPE, através de mensagens eletrônicas, juntandog/OV
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se em mídia digital nos autos desse processo. 5) A secretaria deverá intimar o MPE para
querendo passe a integrar esta ação, bem como, do endereço eletrônico ao qual deverão ser
enviadas as análises mensalmente. 6) A Samarco e o SAAE/GV deverão apresentar mídias
digitais dos laudos juntados aos autos em papel, que deverão ser desentranhados e devolvidos
mediante recibo nos autos. 7)

Os prazos de contestação permanecerão suspensos até a

realização da audiência a ser incluída em pauta. Os presentes foram intimados em audiência.
Encerrada a audiência, lavrou-se o presente termo.
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