
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

__________________________________________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO

Distribuição por dependência ao Agravo de Instrumento n.º 0814134-56.2019.4.05.0000

Processo Originário nº 0805679-16.2019.4.05.8500  (Sergipe – 1ª. Vara Federal)
Agravante: Ministério Público Federal
Agravados: UNIÃO e Outros

Agravo de Instrumento n. 011/2019-4º Ofício/RRSMTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador  da  República

signatário, não se conformando com a respeitável decisão,  proferida  pelo Juízo da 1.ª Vara

Federal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe que, no processo em epígrafe, indeferiu pedido

para que a  União,  de  modo a  garantir  a  efetiva  participação (decisão desse E.  TRF)  dos

Estados no âmbito do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, marque reunião extraordinária do Comitê de Suporte

(ID 3263483), vem, à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, interpor AGRAVO     DE

INSTRUMENTO     COM     PEDIDO     DE     ANTECIPAÇÃO     DE     TUTELA     RECURSAL, o

que faz com base nas anexas razões, a serem distribuídas incontinenti ao relator, nos termos

do art. 1.015, I e VII do Código de Processo Civil – CPC, de 2015.

Outrossim,  em face dos fundamentos do presente recurso, o Ministério Público

Federal requer, desde logo, seja concedida a antecipação da tutela recursal de que trata o

art. 1.019, I, do NCPC, empreendendo-se o regular processamento do feito.

Aracaju/SE, data do protocolo eletrônico..

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República
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EGRÉGIO     TRIBUNAL     REGIONAL     FEDERAL     DA     5ª     REGIÃO

Processo Originário nº 0805679-16.2019.4.05.8500  (Sergipe – 1ª. Vara Federal)
Agravante: Ministério Público Federal
Agravados: UNIÃO e Outros

Agravo de Instrumento n. 011/2019-4º Ofício/RRSMTA

RAZÕES     DO     AGRAVO

COLENDA TURMA,

DOUTO(A) RELATOR(A),

D.D. PROCURADOR(A) REGIONAL DA REPÚBLICA,

1 – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

É importante selar que, consoante se verifica através da certidão de ID 3265306, a

confirmação da intimação do Ministério Público Federal se deu em 18/11/2019. Nesse sentido,

considerando  que  o  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  nos  termos  do  art.  1.003,  §5º,

estabeleceu  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  a  interposição  do  recurso  de  agravo  de

instrumento, e que o MPF possui prazo em dobro para se manifestar nos autos, nos termos do

art.  180  do  referido  diploma  processual,  revela-se  manifestamente  tempestivo  o  presente

recurso, sem olvidar que a contagem dos prazos no novo CPC se dá em dias úteis (art. 219).
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2 – DO CABIMENTO DO AGRAVO POR INSTRUMENTO.

O Código de Processo Civil  estabelece regras para a interposição do recurso de

agravo de instrumento, apresentando rol taxativo, delimitando, dessa forma, os casos em que

pode a parte se valer do recurso para ver reformada a decisão interlocutória proferida, como se

observa do art. 1.015 do CPC. No caso dos autos, a decisão judicial (de primeira instância) de

ID  3263483 indeferiu  pedido  para  que  a  União,  de  modo a  garantir  a  efetiva  participação

(decisão desse E. TRF)  dos Estados no âmbito do  Plano Nacional de Contingência para

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, marque reunião

extraordinária  do  Comitê  de  Suporte.  Nesse  sentido,  a  decisão  é  passível  de  recurso,  na

modalidade agravo de instrumento, por se enquadrar no disposto no inciso I do art. 1.015 do

CPC, uma vez que o pedido negado objetiva dar concretude à tutela de urgência concedida em

sede recursal por esse E. TRF no agravo de instrumento 0814134-56.2019.4.05.0000.

3 – DA ADEQUADA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO E DA INDICAÇÃO DO

ENDEREÇO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES.

O vertente agravo de instrumento apresenta como agravados a UNIÃO

FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS –  IBAMA e a AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,

GÁS  NATURAL  E  BIOCOMBUSTÍVEIS  –  ANP,  tendo  como  outro  interessado  o

CONSELHO  SECCIONAL  DA  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL  –

OAB/SE.

A UNIÃO possui sede na Avenida Beira Mar, nº 53, Treze de Julho, Aracaju-SE,

CEP49020-010, telefone nº 33017200, endereço eletrônico: miguel.melo@agu.gov.br; 
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O  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS –  IBAMA,  pessoa  jurídica  de  direito  público,

CNPJ n. 03.659.166/0001-02, situada na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, n. 1548, Capucho,

Aracaju/SE, CEP 49080-903, fone (079) 3046-1000, e-mail: supes.se@ibama.gov.br; e

A  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  PETRÓLEO,  GÁS  NATURAL  E

BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP,  autarquia federal,  CNPJ sob o nº 02.313.673/0002-08, com

sede na  SGAN, Quadra 603, Módulo I, 3° andar CEP: 70.830-902 – Brasília – DF Telefone:

(61) 3426-5101, endereço eletrônico:  imprensa@anp.gov.br.

O  CONSELHO  SECCIONAL  DA  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO

BRASIL – OAB/SE,  entidade de serviço público independente, inscrito no CNPJ sob o nº

13.122.676/0001-08, com sede na Avenida Ivo do Prado, nº 1072, Bairro São José, Aracaju/SE,

representado pelo seu Presidente Inácio José Krauss de Menezes, inscrito na OAB/SE nº 2.872,

endereço eletrônico: presidente@oabse.org.br.

A Procuradoria da República no Estado de Sergipe (PR/SE – Ministério Público

Federal), a seu turno, localiza-se na Rua José Carvalho Pinto, 280 – Jardins, Aracaju – SE, CEP

49026-150, é presentada, no caso do recurso em tela, pelo Procurador da República signatário e

tem por telefone (79) 3301-3812 e como e-mail: prse-  prdc  @mpf.mp.br.

Não é despiciendo selar que se trata de agravo de instrumento em autos eletrônicos,

sendo dispensada a juntada dos documentos previstos nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC.

Anexam-se,  destarte,  cópias  de  todos  os  documentos  que  instruem  a  ação  civil  pública

originária. Deste modo, preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da

irresignação, requer o Ministério Público Federal, portanto, o regular processamento do presente

recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela.

4 – SÍNTESE DE LIDE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.
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A  presente  ação  civil  pública  foi  proposta,  em  conjunto,  pelos  membros  do

Ministério  Público  Federal,  com atribuição,  nos  09  Estados  do Nordeste:  Alagoas,  Bahia,

Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Pernambuco,  Piauí,  Rio  Grande  do  Norte  e  Sergipe.  O

objetivo da demanda judicial é  compelir a UNIÃO (e demais demandadas), a acionar e

implementar,  de  imediato,  o  Plano  Nacional  de  Contingência  para  Incidentes  de

Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional,  para, nos termos do Decreto N.º

8.127/2013, que regulamenta a Lei 9.966/2000, dar início a todas as medidas necessárias “com

o objetivo  de  permitir  a  atuação  coordenada  de  órgãos  da  administração  pública  e

entidades públicas e privadas para ampliar a capacidade de resposta em incidentes de

poluição por óleo que possam afetar as águas sob jurisdição nacional, e minimizar danos

ambientais e evitar prejuízos para a saúde pública”.

Tudo, em virtude do gravíssimo incidente ambiental,  provocado por óleo,

que impacta a Zona Costeira brasileira, atingindo todos os Estados da Região Nordeste

(e  agora  o  Espírito  Santo),  de  modo  que  sejam  empregadas  as  melhores  e  mais

adequadas técnicas, em defesa do meio ambiente, de presentes e futuras gerações.

Como é de conhecimento desse DD. TRF, diante do indeferimento, pela MM. Juíza

de Piso, da tutela de urgência requerida pelo MPF, foi interposto o  agravo de instrumento

0814134-56.2019.4.05.0000, no qual, o Eminente Relator assim decidiu, em 30/10/2019:

“(…) 

Diante  do  exposto,  DEFIRO  PARCIALMENTE a  antecipação  de  tutela  da

pretensão recursal para determinar que a União, no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, promova o convite de modo a viabilizar a efetiva participação no colegiado

do Comitê de Suporte de um representante do órgão estadual do Meio Ambiente de

cada Estado afetado, à luz do disposto no art. 11, § 3º, do Decreto n. 8.127/2013,

sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cumpra-se com URGÊNCIA.

“(...)
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Fato é que, desde a relevante e imprescindível decisão desse E. TRF, já se

passaram três semanas e ela não foi cumprida pela União.

Deveras, como bem pontuado por essa Colenda Corte, o convite a ser realizado

pela União deveria ser “de modo a viabilizar a efetiva participação no colegiado do Comitê de

Suporte de um representante do órgão estadual do Meio Ambiente de cada Estado afetado”.

A União, porém, limitou-se a enviar mero convite formal.  Nada de concreto foi

realizado. Nada de efetivo. Sequer uma reunião. Nada.

A questão foi, então, apresentada ao DD. Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em

que este MPF, de modo a se fazer cumprir o decidido pelo TRF, postulou, em 11/11/2019:

(…) “Assim sendo, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer seja determinado
à UNIÃO que, ante a urgência do caso, marque reunião extraordinária do Comitê de
Suporte, para a semana em curso, de 11 a 17/11/2019, convidando os Estados do
Nordeste,  atendendo à legislação e ao decidido pela Justiça Federal, e para que os entes
estaduais possam apresentar e debater as suas reivindicações, demonstrando o que se faz
necessário em termos de  operações de limpeza de todas as áreas atingidas (praias,
mangues, estuários etc), bem como de restauração do meio ambiente, recomposição
de  perdas  socioeconômicas  das  comunidades  tradicionais  e  dos  mais  diversos
setores como comércio, turismo, serviços em geral etc.,  sob pena de multa de R$
1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  por  dia  de  atraso,  a  ser  revertida  para  ações
socioambientais nos Estados do Nordeste” (…).

A DD. Magistrada Federal, porém, em 18/11/2019, indeferiu o pleito:

(...) 
A União, na petição de id 3253867, informou que no dia 01/11/2019, por meio do Ofício
Circular nº 2/2019/GAA-DF, convidou os Secretários de Estado do Meio Ambiente dos
09 Estados do nordeste e no dia 11/11/2019 estendeu o convite para o Secretário do Meio
Ambiente do Espírito Santo, "contudo, até a presente data, houve resposta dos Estados de
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Sergipe (Anexo C), sem qualquer
resposta dos Estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Espírito Santo" (destaquei). É o que
se  vê  nas  mensagens  eletrônicas,  constantes  nos  identificadores  3253951,  3253957,
3253970, 3253971, 3253975, 3253978 e 3253984.
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Pelo Decreto nº 8.127/2013, compete ao Coordenador Operacional, em conjunto com os
demais integrantes do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, e com o apoio do Comitê
de Suporte, "realizar reuniões periódicas com os participantes da ação de resposta para
acompanhamento e controle das ações planejadas" (art. 10, VII). 

Sobre o assunto, a União anexou uma Ata de Reunião realizada em 04/11/2019, às 09:00h,
realizada na Capitania dos Portos de Sergipe, com a presença das seguintes instituições:
ICMBio,  IBAMA,  ADEMA,  FMA,  MARINHA,  SEMA de  Aracaju,  SPU,  Defesa  Civil
Estadual,  Exército,  SECOM  do  Estado,  UFS  e  SEAGRI,  na  qual  trataram  diversos
assuntos (id 3253885). Referidas reuniões vêm sendo realizadas periodicamente, conforme
atas  constantes  nos  identificadores  3253889/3253898,  3253914/3253916,
3253926/3253936, 3253988 e 3255882/3255887.

Nessa trilha, acolhendo as considerações da União, a Juíza Federal selou:

(…)
Assim, não há como impor à União a designação de uma reunião extraordinária entre os
dias  11  a  17/11,  como  pretende  o  MPF,  porque,  inclusive,  nem  todos  os  Estados
responderam ao convite,  devendo,  entretanto,  o  Coordenador  Operacional,  contatar  os
Estados para a realização das referidas reuniões em data a ser combinada com os mesmos. 

Do  exposto,  considerando  que  a  União  comprovou  ter  convidado  os  entes  estaduais,
conforme determinado pelo TRF5, e, não havendo, neste momento, qualquer medida
urgente a ser determinada aos requeridos, determino:

1) a intimação do MPF para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as petições e
documentos anexados pelos requeridos, constantes nos identificadores 3245264, 32535867,
3255881, 3244824 a 3253868 e 3255882 a 3255893. Com ou sem manifestação, fazer os
autos conclusos para decisão;

2) a citação dos requeridos para apresentarem contestação. Advirto-lhes que o art. 2º da
Resolução n. 10, de 10 de junho de 2016, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região,  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  juntada  das  petições  aos  autos  eletrônicos
mediante utilização do editor de texto do Sistema PJe, sob pena de não conhecimento de
suas pretensões.

3)  que  o  Coordenador  Operacional  contate  os  Estados,  no  prazo  de  05  dias,  para  a
realização das referidas reuniões em data a ser combinada com os mesmos.

Na contestação, já deve(m) indicar as provas que pretende(m) produzir, especificando-as
nos termos do art. 336 do CPC. Deverá(ão) também trazer toda a documentação referente
ao processo administrativo.

O  requerimento  genérico  de  prova,  sem  a  devida  fundamentação,  fica  desde  logo
indeferido.

Se  na  resposta  houver  preliminares  ou  alegação  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo do direito invocado, intimar o autor para apresentar réplica e indicar as provas que
pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC.
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(...)”.

Com a devida vênia ao entendimento da r. Magistrada Federal, nota-se que o caso

concreto reclama o deferimento do pedido em exame, que é urgente.

5  –  DA  NECESSIDADE  DE  PARTICIPAÇÃO  EFETIVA  DOS  ESTADOS  NO

COMITÊ DE SUPORTE. O PROBLEMA ESTÁ NO NORDESTE E VAI ALÉM.

O próprio DD. TRF, compreendendo a dimensão e gravidade do caso, determinou,

remarque-se, que a União fizesse convite “de modo a viabilizar a efetiva participação   no

colegiado do Comitê de Suporte de um representante do órgão estadual do Meio Ambiente de

cada Estado afetado” (agravo de instrumento 0814134-56.2019.4.05.0000).  E isso foi em

30/10/2019. Já se passaram três semanas e não se faz nada de efetivo.

Ademais, com a devida vênia, se equivoca a MM. Juíza de Primeira Instância ao

confundir  a  participação  dos  Estados  afetados  no  Comitê  de  Suporte,  com  as  reuniões

periódicas “com os participantes da ação de resposta para acompanhamento e controle das

ações  planejadas”.  Lá,  no  Comitê  de  Suporte,  se  trata  de  poder  decisório;  aqui,  de

questões operacionais. Lá se define rumos; aqui, eles são corrigidos e aprimorados. As

reuniões operacionais, apesar dos inúmeros problemas já apresentados judicialmente (falta de

equipamentos e pessoal para trabalhar no evento: administrativo e operacional; distância com

integrantes da estrutura de comando; distância da equipe de comando da Petrobras e ações de

campo; falta de envolvimento prático de outras instituições; alteração de planejamento pelas

equipes de campo sem prévio aviso conforme estrutura de comunicação etc), estão ocorrendo:

nelas,  porém,  se  cumpre  o  que  foi  decidido  e  os  Estados  afetados  continuam  não

participando das  decisões  relevantes  desse  grave  desastre  ambiental  cujos  impactos

recaem sobre a população e o meio ambiente. 
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Ora pois, não se faz necessário, portanto, se determinar a realização de reuniões

periódicas operacionais: elas já estão ocorrendo e o MPF, autor da Ação Civil Pública, não pediu

isso. A ausência, já determinada por esse E. TRF, é de participação efetiva dos Estados

afetados no Comitê de Suporte, no poder de decidir.

De igual modo, e novamente com o mais profundo respeito, também não faz leitura

adequada da situação a MM. Juíza Federal ao consignar que seria suficiente o fato de a União ter

convidado os entes estaduais conforme determinado por esse E. TRF. Afinal, convidar é só a

parte inicial da decisão dessa Corte Recursal. A essência do decisório está na segunda parte, isto

é, efetuar o convite, repita-se, “de modo a viabilizar a efetiva participação   no colegiado do

Comitê de Suporte de um representante do órgão estadual do Meio Ambiente de cada Estado

afetado”. E, por fim, o Juízo de Primeiro Grau ao sedimentar que não há, “neste momento,

qualquer medida urgente a ser determinada” faz conclusão diametralmente oposta àquela dos

Governadores dos 09 Estados da Região Nordeste, como será explicitado à frente.

Fato é que para se garantir adequadas decisões, no âmbito do Plano Nacional

de  Contingência  para  Incidentes  de  Poluição  por  Óleo  em  Águas  sob  Jurisdição

Nacional (PNC), em toda a extensão do desastre ambiental (já são mais de 650 localidades em

pelo menos 116 municípios nos 09 Estados do Nordeste; e agora no Espírito Santo),  tem-se

como fundamental a participação concreta, real e efetiva dos entes estaduais.

Nessa trilha, cumpre rememorar que na quarta-feira, 30/10/19, o Tribunal Regional

Federal da 5ª.  Região determinou que a União,  em 48 h,  “promova o convite de  modo a

viabilizar a efetiva participação no colegiado do Comitê de Suporte de um representante

do órgão estadual do Meio Ambiente de cada Estado afetado, à luz do disposto no art. 11,

§ 3º, do Decreto n. 8.127/2013”. O Juízo Federal, de pronto, intimou a UNIÃO em audiência.

Ato  contínuo,  na  sexta-feira  subsequente,  01.º/11/2019,  a  UNIÃO  juntou

comprovante  do  “convite”  efetuado  aos  órgãos  ambientais,  solicitando  a  indicação  de

representante,  mas sem marcar nenhuma reunião de modo, a nos termos da decisão,

garantir “participação efetiva” dos Estados do Nordeste no Comitê de Suporte do PNC.

A questão é que três semanas se passaram desde a decisão desse E. TRF e

os Estados do Nordeste continuam à margem do PNC,  contrariando não somente  os
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regramentos pertinentes mas a própria decisão dessa Colenda Corte que é clara ao determinar a

necessidade de se “viabilizar participação efetiva”.

E vale registrar que a visão dos Estados do Nordeste continua igual no que se refere

à postura  inadequada da  União.  Com efeito,  no dia 06/11/2019,  os  09 Governadores do

Nordeste firmaram a “Carta do Recife”1, cujos itens iniciais sedimentam:

“(…) 1. Os Governadores, assim como já exposto na nota “Manchas de
óleo nos convocam à ação: O Brasil não pode esperar mais!”, publicada
por  este  mesmo  Consórcio  em  30  de  outubro,  continuam  a
manifestar sua preocupação à falta de celeridade no processo de
combate e contenção às manchas de óleo por parte do Governo
Federal,  tendo em vista que o Plano Nacional de Contingência
para Incidentes de Poluição por óleo ainda não foi colocado, na
sua concretude, em prática.

2.  Os  governadores  dos  Estados,  cobram,  mais  uma  vez,  a
atuação integrada e obstinada do Governo Federal na resolução
desse gravíssimo crime ambiental. Não obstante a isso, os Estados
trabalham  de  forma  conjunta,  compartilhando  informações  entre  si
para que haja uma coordenação das ações, efetivo conhecimento dos
impactos ambientais e sociais, busca e disponibilidade de auxílios, além
de  se  articularem com universidades  a  fim  de  manter  um processo
contínuo de avaliação dos efeitos dessas tragédias com investimento e
pesquisa e desenho de estratégias para mitigação. (...)”.

É imprescindível e urgente, portanto, que a UNIÃO cumpra de modo integral o

quanto decido pelo E. Tribunal Regional Federal, decisão cuja intimação foi absolutamente ágil,

vale frisar, graças ao empenho do Juízo Federal de Primeiro Grau.

Mais  que  a  legislação,  há  agora  decisão  a  ser  cumprida.  E  há,  sim,  a  todo

momento, novas questões urgentes a serem resolvidas.

Deveras,  vale  referir,  como  exemplo,  a  situação  dramática  vivenciada  por

comunidades tradicionais, pessoas simples e em situação de vulnerabilidade social por
1Informações em, http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/CARTADORECIFE6nov19.pdfacesso em 08/11/2019.
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desenvolver  atividades  de  maricultura  (pescadores  artesanais,  marisqueiras,  catadores  de

caranguejo etc). É de conhecimento geral, amplamente veiculado pela imprensa nacional, que o

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, via Secretaria de Aquicultura e

Pesca - SAP está avaliando o pagamento de valores (um salário mínimo pelo período de 02

meses)  aos  profissionais  da pesca  afetados pelo derramamento de óleo no litoral  brasileiro.

Todavia, instado pelo MPF (documento nos autos), a SAP/MAPA ressalta que os pagamentos

serão  em favor  daqueles  que  atenderam a  dois  critérios:  1) profissional  da  pesca  artesanal

inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP;  2) domicílio do beneficiário em

algum dos municípios atingidos pelas manchas de óleo. 

E  a  SAP/MAPA  salienta  que:  “não  haverá  pagamento  a  pessoas  que  não

possuem o RGP, logo, a SAP/MAPA não fará nenhuma identificação, nesse momento,

de pessoas que pratiquem a pesca sem registro”. 

Ou seja, milhares de famílias, as mais carentes, desprovidas de RGP (algo comum

no Brasil real) não receberão sequer esses 02 salários mínimos: isso no Nordeste inteiro afetado.

Não bastasse esse quadro dramático, há ainda o fato de pessoas que residem em

municípios próximos aos afetados e que nestes exercem sua atividade de pesca (isto é, moram

em um lugar  mas  pescam em outro,  nas  cercanias).  Essas  localidades,  por  não  terem sido

diretamente afetadas, não constam no mapeamento realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Questionado a respeito pelo MPF, o

IBAMA assinalou: “(…) o mapa do Ibama se limita a registrar histórico de ocorrências, orientar as ações de

vistorias e de limpeza de praias. Portanto n  ão é pertinente que municípios não-litorâneos sejam acrescentados em

tal mapa. Entende-se que a avaliação de impacto às comunidades pesqueiras não é competência primária do

Ibama e deve ser realizada pelos entes responsáveis, em especial a Secretaria Nacional de Pesca, com o estudo das

diversas variáveis que podem afetar a qualidade do pescado ou a economia pesqueira de forma ampla”.

Via  de  consequência,  não  obstante  a  existência  de  um  Plano  Nacional  de

Contingência onde todos os envolvidos deveriam atuar em sinergia e esforço conjunto, fato é

que nem a SAP/MAPA nem o IBAMA sequer debatem algum modo de como amparar essas

milhares de famílias carentes.  E os Estados afetados não têm a mínima voz, porquanto

continuam sem participar do Comitê de Suporte, de modo que permanecem alijados

completamente da tomada de decisões tão relevantes no âmbito do PNC.

 
___________________________________________________________________________________________________________11

R. José Carvalho Pinto, 280 - Jardins, Aracaju - SE, 49026-150
PABX: (0XX79)3301-3700 - FAX: (0XX79)3301-3788

11/13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

O  Comitê  de Suporte do Plano Nacional  de  Contingência  para  Incidentes  de
Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional deve ser reunido o quanto antes e, com
base na legislação e na decisão em foco, os Estados devem estar presentes.

A participação, como decidido, deve ser efetiva e, portanto, os Estados do
Nordeste  (e  agora  o  Espírito  Santo  também)  devem  ter  voz  e  oportunidade  de
apresentar todas as suas reivindicações,  demonstrando o que é necessário em termos de
operações de limpeza de todas as  áreas atingidas (praias,  mangues,  estuários etc),  bem
como de  restauração do meio ambiente,  recomposição de perdas socioeconômicas das
comunidades tradicionais e dos mais diversos setores como comércio, turismo, serviços
em geral etc. É imprescindível e urgente que isso ocorra, a exemplo do auxílio emergencial
prestes a ser implementado pela  SAP/MAPA e que deixará de fora milhares de famílias de
comunidades tradicionais,  (in)justamente aquelas mais carentes e que de modo costumeiro e
histórico exercem suas atividades na informalidade do Brasil real.

06 – DOS REQUERIMENTOS – 

DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL

Ao teor do delineado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, mediante

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, e para assegurar o quanto decidido por esse

E. TRF,  seja determinado à UNIÃO que,  ante  a  urgência  do caso,  marque reunião do

Comitê de Suporte do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por

Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional - PNC, a ser realizada impreterivelmente ainda

no mês em curso (novembro/2019), convidando os Estados do Nordeste, o Espírito Santo, o

Rio de Janeiro (em virtude da iminente chegada do óleo em seu litoral), bem como, em sendo

necessário, eventuais outros Estados da Federação que venham a ser atingidos.

E, também, que na reunião a ser realizada a União assegure:

a) que  os entes estaduais possam apresentar e debater  as suas reivindicações,

demonstrando o que se faz necessário em termos de operações de limpeza de todas as áreas

atingidas (praias,  mangues,  estuários  etc),  bem como de  restauração do meio ambiente,

recomposição  de perdas  socioeconômicas  das  comunidades  tradicionais  e  dos  mais
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diversos setores como comércio, turismo, serviços em geral etc,  além de outros assuntos

que os Estados da Federação tenham a tratar a respeito do desastre ambiental;

b)  que  os  entes  estaduais  possam  apresentar  e  debater,  em  específico,

propostas para inclusão, como beneficiários (do auxílio financeiro emergencial a ser

implementado pela SAP/MAPA), daqueles que desenvolvem atividades de maricultura

(pescadores  artesanais,  marisqueiras,  catadores  de  caranguejo  etc)  e  que  atuam,

costumeira  e  historicamente,  no  Brasil  real,  sem  inscrição  no  Registro  Geral  da

Atividade  Pesqueira  –  RGP  e/ou  com  domicílio  em  município  não  atingido  pelas

manchas de óleo, mas que exercem atividade em localidade afetada. 

c) a duração da reunião do Comitê de Suporte, em dias e horas, que se mostrar

necessária, podendo, inclusive, mediante ajuste com os entes estaduais, ser realizada de modo

fracionado, por Ministério de Estado ou por conjunto de órgãos atuantes etc.

Tudo, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por dia de atraso,

a ser revertida para ações socioambientais nos Estados do Nordeste.

O MPF, por pertinente, comunica a esse DD. Tribunal Regional Federal que, para

fins de operacionalização, fiscalização e com respeito à independência e autonomia de cada ente

estadual  envolvido,  membros  do  Ministério  Público  Federal  em cada  Estado  da  Federação

atingido acompanharão a execução do PNC de acordo com as circunstâncias e especificidades

socioambientais locais, em especial os desdobramentos dessa reunião do Comitê de Suporte.

Aracaju/SE, data do protocolo eletrônico.

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República
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