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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - 9º OFÍCIO/PR-AL 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

ALAGOAS, por meio das Procuradoras da República e do Promotor de Justiça signatários, no 

exercício de suas atribuições institucionais e legais, com arrimo no art. 129, inciso II c/c art. 37, 

caput da Constituição Federal, no art. 1º, §1º e no art. 32 da Lei nº 9.784/99, no art. 5º, inciso I da 

Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, inciso IV, alínea “a” da Lei nº 8.625/93 e considerando a 

Resolução CNMP nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a realização de audiências 

públicas no âmbito do Ministério Público brasileiro; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição 

Federal; 

 

CONSIDERANDO que é função precípua do Ministério Público a proteção do meio ambiente e de 

outros direitos difusos e coletivos, devendo o órgão adotar as medidas legais cabíveis para tanto, 

bem como fiscalizar a correta aplicação da lei, conforme arts. 127, caput e 129, inciso III da 

Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que em parte dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol 

onde se observam rachaduras em imóveis e infraestrutura urbana vem ocorrendo o fenômeno de 

subsidência; 

 



 

 

CONSIDERANDO que estudos desenvolvidos pela CPRM concluíram que a causa para tal 

fenômeno foram as atividades de extração de sal-gema desenvolvidas pela empresa BRASKEM; 

 

CONSIDERANDO que, nesse contexto, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública 

nº 0806577-74.2019.4.05.8000, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Alagoas; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal e a BRASKEM celebraram acordo para 

compor o referido litígio, figurando o Ministério Público do Estado de Alagoas como Interveniente 

Anuente; 

 

CONSIDERANDO que o acordo firmado previu o pagamento, por parte da BRASKEM, de 

indenização por danos sociais e danos morais coletivos decorrentes do fenômeno de subsidência no 

valor mínimo de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais); 

 

CONSIDERANDO que o desembolso dessa quantia dar-se-á em cinco parcelas anuais no valor de 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) cada, já tendo sido adimplida a primeira delas; 

 

CONSIDERANDO que se entende por danos sociais associados aos danos ambientais relacionados 

ao fenômeno da subsidência e deles decorrentes a privação da coletividade de usufruir 

economicamente o bem ambiental afetado até que este seja reposto à situação de equilíbrio anterior 

(lucro cessante ambiental); 

 

CONSIDERANDO que se entende por dano moral coletivo o sofrimento da coletividade diante do 

fenômeno de subsidência em curso e deles decorrentes, além da perda imposta em razão de ofensa 

aos seguintes direitos transindividuais: integridade psíquica; dignidade humana (autonomia); 

moradia e sossego; propriedade; liberdade de locomoção (ir e vir); saúde pessoal; saúde pública; 

contemplação do meio ambiente natural; tranquilidade, paz e bem-estar; cidade (ordem urbanística 

e meio ambiente artificial); infraestruturas públicas; meio ambiente saudável; felicidade; segurança;  

lazer; direitos da personalidade; identidade cultural (modos de fazer e viver); educação; livre 

iniciativa e emprego; informação e valores históricos; 

 

CONSIDERANDO que tais recursos financeiros terão a sua destinação definida pelo Comitê Gestor 

dos Danos Extrapatrimoniais, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, 

não podendo ser utilizados para finalidades diversas do acordo firmado entre Ministérios Públicos e 

BRASKEM; 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

CAPITAL/AL 
Promotoria de Justiça de Urbanismo, Defesa dos 

Patrimônios Artístico, Estético, Histórico, Turístico e 
Paisagístico 

Avenida Dr. Antônio Brandão, nº 203 – sala 502 – Farol, Maceió – AL, 
57051-190 

E-mail: pj.66capital@mpal.mp.br 

 

 
 
 

Força-Tarefa Bairros do Pinheiro, 
Mutange e Bebedouro 

 
 

 

 

FAZEM SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que o 

Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Alagoas promoverá a AUDIÊNCIA 

PÚBLICA “Formação do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais” no dia 10 de março 
de 2021, com início previsto para as 14h30 do horário de Brasília, por meio virtual a ser 

viabilizado e amplamente divulgado, visando obter dados, subsídios, informações, sugestões, 

críticas ou propostas concernentes ao emprego das verbas pagas pela BRASKEM a título de 

indenização por danos sociais e danos morais coletivos, sobretudo para colher elementos para a 

definição da quantidade e detalhamento dos integrantes do Comitê Gestor dos Danos 

Extrapatrimoniais, bem como suas atribuições, além de buscar subsídios para a seleção dos 

representantes da sociedade civil que o integrarão. 

A audiência pública terá a seguinte disciplina: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A audiência pública realizar-se-á com a finalidade de obter dados, subsídios, informações, 

sugestões, críticas ou propostas concernentes ao emprego das verbas pagas pela BRASKEM a título 

de indenização por danos sociais e danos morais coletivos, sobretudo para definir a quantidade e 

detalhamento dos integrantes do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais, bem como suas 

atribuições, além de viabilizar a posterior seleção dos representantes da sociedade civil que o 

integrarão. 

Parágrafo único. Para tanto, a audiência pública contará com a exposição do Capítulo IV do 

acordo firmado pela BRASKEM, por parte dos membros do MPF e do MPE, e pela fala de 

representantes de outros órgãos públicos e da comunidade. 



 

 

 

Art. 2º. Caberá à Procuradora da República que preside o Procedimento Administrativo nº 

1.11.000.000145/2021-12 a condução dos debates, nos termos aqui definidos. 

§1º. São prerrogativas da Presidente da Sessão: 

I – designar um ou mais secretários que a assistam; 

II – realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o 

curso dos debates; 

III – decidir sobre a pertinência das intervenções orais; 

IV – decidir sobre a pertinência das questões formuladas; 

V – dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua 

reabertura ou continuação, quando conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante; 

VI – recorrer ao emprego da força pública quando as circunstâncias o requeiram; 

VII – alongar o tempo das elocuções, quando considere necessário ou útil; 

VIII – decidir sobre a transmissão radiofônica ou televisiva da audiência. 

 

TÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 

CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 3º. A participação, com direito à intervenção oral nos debates, dependerá de inscrição prévia. 

§1º. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores. 

§2º. Só é permitida a inscrição de um representante por pessoa jurídica ou movimento organizado.  

 

Art. 4º. A inscrição para os debates será realizada até às 18h do dia 8 de março de 2021, por meio 

eletrônico, com envio de e-mail para pral-ascom@mpf.mp.br, com o seguinte assunto: “Audiência 

Pública Formação do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais. 

§1º. Os inscritos receberão acesso ao ambiente virtual restrito da audiência até 24 horas antes da sua 

realização, cabendo-lhes logar até quinze minutos antes da sua participação, para que seja 

assegurado o seu direito de fala. 

§2º. A lista contendo os órgãos, as entidades e as pessoas físicas selecionados na condição de 

debatedores e a indicação da ordem sequencial das respectivas manifestações será publicada no site 

da Procuradoria da República em Alagoas até 24h antes da realização da audiência pública. 
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CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO 

 

Art. 5º. A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, por 

meio de transmissão via Youtube. 

 

Art. 6º. A audiência pública objeto deste edital será realizada no dia 10 de março de 2021, a partir 

das 14h30 (horário de Brasília/DF), de forma virtual, por meio da plataforma ZOOM e com 

transmissão ao vivo pelo Youtube. 

 

Art. 7º. A audiência pública será realizada por meio de exposição e debates orais, na forma 

disciplinada neste edital, sendo facultada a apresentação de documentos escritos e assinados, bem 

como exposição de slides e vídeos, os quais deverão ser encaminhados ao MPF para juntada aos 

autos do procedimento administrativo de acompanhamento em epígrafe por meio do e-mail pral-

ascom@mpf.mp.br. 

Parágrafo Único. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro, direcionadas 

à plataforma pública da audiência, transmitida via Youtube. 

 

Art. 8º. Após a leitura objetiva do sumário do procedimento e do objeto da sessão, a presidente da 

sessão abrirá as discussões com os interessados presentes, seguindo a cronologia a seguir: 

a) 14h30 – Abertura – Dra. Juliana Câmara 

b) 14h35 – Representante do MPF – Procuradora da República integrante da FT Pinheiro 

c) 14h45 – Representante do MPE - Dr. Jorge Dória 

 

 



 

 

Art. 9º. Podem participar da audiência pública, além dos membros dos Ministérios Públicos Federal 

e Estadual, representantes das entidades e dos órgãos públicos convidados, debatedores, que 

poderão ser quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que possuam interesse geral na questão objeto da 

audiência. 

§1º. Os membros dos Ministérios Públicos e autoridades convidadas disporão de 8 a 10 minutos 

para preleção individual e poderão fazer uso da palavra para responder a questionamentos que 

surgirem no decorrer da sessão. 

§ 2°. Serão remetidos convites as entidades e órgãos públicos relacionadas ao tema, para que 

confirmem a participação, e, em caso positivo, indiquem o representante que fará uso da palavra.  

§3º. Os debatedores devidamente inscritos, conforme previsto no Capítulo I do presente edital, 

disporão de 5 minutos para suas considerações. 

§4° A participação dos debatedores será intercalada entre representantes do Poder Público 

inscritos/presentes e representantes da comunidade. 

§5º. Poderá ser limitada a participação de debatedores ao número máximo de 20 (vinte) inscritos, 

garantida a manifestação de pelo menos um representante de cada bairro atingido, limitada a 

intervenção oral a até 5 (cinco) minutos para cada um. 

§6º. A intervenção prevista no parágrafo anterior, quando constituir-se em indagação aos 

expositores ou à condutora dos debates, será apreciada e respondida ao final, após manifestação de 

todos os debatedores inscritos. 

§7º. A limitação prevista no §2º dar-se-á observando a ordem de confirmação das inscrições. 

§8º. Aos expositores e debatedores será dado acesso ao ambiente virtual restrito da audiência 

pública, mediante link a ser-lhes enviados até 24h antes do início da audiência, sendo vedado o seu 

compartilhamento com terceiros. 

§9º. O ambiente virtual restrito será direcionado, apenas, à participação da organização da audiência 

pública, de expositores e debatedores, assegurada a transmissão ao vivo do evento pelo Youtube. 

 

Art. 10. O público em geral poderá formular perguntas por escrito, admitidas por meio da 

funcionalidade de chat do Youtube, por onde será transmitida a audiência. 

Parágrafo único. A organização da audiência selecionará questionamentos do público em geral no 

chat do Youtube, para direcionamento aos expositores. 

 

Art. 11. Ao final da audiência, será lavrada ata sucinta, sem prejuízo de eventual gravação 

audiovisual, passando a integrar os autos do procedimento administrativo de acompanhamento que 

originou a audiência. 

Parágrafo único. Serão anexados à ata todos os documentos que forem entregues à presidente dos 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

CAPITAL/AL 
Promotoria de Justiça de Urbanismo, Defesa dos 

Patrimônios Artístico, Estético, Histórico, Turístico e 
Paisagístico 

Avenida Dr. Antônio Brandão, nº 203 – sala 502 – Farol, Maceió – AL, 
57051-190 

E-mail: pj.66capital@mpal.mp.br 

 

 
 
 

Força-Tarefa Bairros do Pinheiro, 
Mutange e Bebedouro 

 
 

 

trabalhos durante a audiência. 

 

Art. 12. Concluídas as exposições e as intervenções, a presidente dará por concluída a audiência 

pública, fazendo leitura resumida dos pontos principais da sessão. 

Parágrafo único. A ata será subscrita pelos membros do Ministério Público presentes na sessão, 

seu (s) secretário (s) e quaisquer participantes que a desejem subscrever. 

 

CAPÍTULO III 

DA PUBLICIDADE 

 

Art. 14. A este edital será conferida ampla publicidade. 

Parágrafo único. É facultado o convite a especialistas, pesquisadores, técnicos, associações, com 

notória atuação no âmbito do objeto da audiência, representações profissionais ou sindicais, assim 

como empresas, associações ou entidades civis, observada a pertinência temática, para 

comparecerem à audiência na qualidade de expositores. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em 

decorrência deste terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se a informar a atuação dos 

órgãos públicos, zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação popular, na forma da 

lei, na condução dos interesses públicos. 

 

Publique-se no sítio eletrônico e na sede da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, em 



 

 

Maceió, com antecedência mínima de 10 dias úteis da data da audiência. 

 

Maceió/AL, na data da assinatura eletrônica. 

 

JÚLIA WANDERLEY 

VALE CADETE 

Procuradora da República 

JULIANA DE AZEVEDO 

SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 

NIEDJA GORETE DE 

ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 

ROBERTA LIMA 

BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 

JORGE JOSÉ TAVARES DORIA 

Promotor de Justiça 
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