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DECISÃO

Verifico  que  após  a  inclusão  no  polo  passivo  da  demanda  dos
requeridos IBAMA e ANP, este Juízo proferiu decisões específicas com
observação  às  medidas  efetivamente  tomadas  pelos  requeridos  no
Plano Nacional de Contingência implantado e em plena operação.

Na audiência de conciliação, o MPF apresentou proposta de acordo
aos  requeridos,  havendo  concordância  em  que  os  réus  se
manifestassem no prazo de 10 (dez) dias, e, considerando a decisão
proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo MPF, que deferiu
a tutela apenas para que os requeridos, no prazo de 48 (quarenta e
oito)  horas,  promovessem  "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.  8.127/2012,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$  50.000,00
(cinquenta  mil  reais)"  (g.n.),  os  requeridos  deram-se  por
intimados.

A União informou o cumprimento da decisão proferida pelo TRF da 5ª
Região (id 3215552/3215555).

Sobre  o  referido  cumprimento,  o  MPF  atravessou  petição,
apresentando o seguinte requerimento: "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),
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por  dia  de atraso,  a  ser  revertida para ações  socioambientais  nos
Estados do Nordeste" (id 3240686).

No despacho proferido em 11/11/2019 (id 3240801), considerando a
notícia de chegada de manchas de óleo no Estado do Espírito Santo,
determinei a intimação dos réus para informar a situação do referido
Estado  e  quais  medidas  estão  sendo  adotadas  nos  locais  onde
constatada a presença das manchas e a intimação da União para se
manifestar sobre a petição do MPF, especialmente, se houve resposta
dos  órgãos  ambientais  estaduais  aos  convites  formulados,  se  há
reunião  do  Comitê  de  Suporte  já  agendada  e  para  que  data,  ou
justificar  o  não  agendamento  de  reunião  do  referido  colegiado  (id
3240801).

Houve  manifestação  dos  requeridos  quanto  à  proposta  do  acordo
formulada pelo MPF e os pedidos requeridos na peça de id 3240686,
apresentando  alguns  compromissos  listados  ao  fim  da  peça  de
3245264  (id  3245264;  32535867;  e,  3255881).  Juntaram
documentos (id 3244824 a 3253868; e, 3255882 a 3255893).

É o que basta relatar. Decido.

O TRF5, quanto aos pedidos de urgência formulados pelo MPF, deferiu
apenas o convite aos Estados para participarem, querendo, do Comitê
de  Suporte,  conforme  determina  o  art.  11,  §  3º,  do  Decreto  nº
8.127/2013, que assim dispõe:

Art.  11.  O  Comitê  de  Suporte  será  composto  por  representantes  dos
seguintes órgãos e entidades:

[...]

§ 3º Em caso de incidente de poluição de óleo de significância nacional,
constatado o risco de toque de óleo na costa brasileira ou quando ocorrer
em águas interiores, deve ser convidado a participar do Comitê de Suporte
um representante do órgão estadual do Meio Ambiente de cada Estado
afetado. (g.n.)

Conforme se extrai da norma acima, a obrigatoriedade restringe-se
ao convite de um representante do órgão estadual do Meio Ambiente
de cada Estado afetado para participar do Comitê de Suporte.

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
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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.

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.

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
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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.

Intimar. Citar.

Telma Maria Santos Machado

Juíza Federal
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