
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA

1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

Processo Judicial nº 0805679-16.2019.4.05.8500
Partes identificadas no processo eletrônico respectivo.

Petição nº 115/2020/4º Ofício/RRSMTA

MM.ª Juíza Federal
MM. Juiz Feder  al:  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da
República  signatário, vem,  muito  respeitosamente,  à  presença  de  Vossa  Excelência,  em
atenção ao despacho último (Id 3930825) consignar ciência dos documentos colacionados
(Ids  3842575  e  seguintes)  que  tratam da  juntada  de  Ação  Popular,  registrada  sob  o  nº
1033999-77.2019.4.01.3400, protocolada no Distrito Federal,  e versando também sobre a
necessidade de devida implementação do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de
Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC.

Outrossim,  determinou-se  vista  dos  autos  às  partes  para  além de
tomarem ciência dos documentos juntados, igualmente informarem se há mais alguma prova
a requerer neste processo judicial, especificando-a. 

Rua José Carvalho Pinto, nº 280. Edifício Aracaju Boulevard. Bairro Jardins. Aracaju/SE. CEP: 49.026-150
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MPF – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

É relevante rememorar os pedidos que delimitam o objeto da Ação
Civil Pública, nos termos da peça inaugural, a saber:

(…)

9.1)  A concessão de tutela  de urgência, com fulcro  no  artigo  300 do

Código de Processo Civil brasileiro, para que seja determinado, sob pena

de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à UNIÃO que:

9.1.1) acione, n  o  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  ,  o  Plano

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em

Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, com irrestrita observância de

todas  as  diretrizes,  regramentos  e  procedimentos  estabelecidos  no

Decreto N.º 8.127/2013, que regulamenta a Lei 9.966/2000, de modo a

ser efetivado, com a maior brevidade possível, o objetivo de assegurar

“a  atuação  coordenada  de  órgãos  da  administração  pública  e

entidades  públicas  e  privadas  para  ampliar  a  capacidade  de

resposta” ao gravíssimo incidente ambiental de poluição por óleo que

afeta  todos  os  Estados  da  Região  Nordeste,  reconhecendo-se  sua

“  significância nacional  ”;  

9.1.2) faça  atuar,  imediatamente  após  a  implementação  do  Plano

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em

Águas  sob  Jurisdição  Nacional  –  PNC,  a  Autoridade  Nacional,  o

Comitê  Executivo,  o  Grupo  de  Acompanhamento  e  Avaliação,  o

Coordenador  Operacional  e  o  Comitê  de  Suporte,  com  a  devida

observância aos artigos 5.º a 11 do  Decreto N.º 8.127/2013,  inclusive

com a integral composição institucional nele prevista;

9.1.3) determine,  em  especial,  ao  Coordenador  Operacional  que

cumpra fielmente seus deveres (artigo 10 do Decreto N.º 8.127/2013)

e apresente relatórios semanais   ao Juízo Federal  , quanto a: 

I - garantir, em ordem de prioridade, a segurança da vida huma-
na, a proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades
e instalações ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo; 

II - estabelecer centro de operações; 

III  -  exigir  do  poluidor  ou  dos  responsáveis  pelos  Planos  de
Emergência Individuais e de Área, conforme o caso: 

a) as ações de resposta e seu acompanhamento; 

b) o apoio logístico e as condições de trabalho adequadas para o



pessoal envolvido nas ações de limpeza ambiental; 

c) a disponibilidade, no local do incidente, dos equipamentos pre-
vistos nos Planos de Emergência Individual e de Área, e a cola-
boração quanto à mobilização dos equipamentos necessários; 

d) a proteção das áreas ecologicamente sensíveis; 

e) o resgate da fauna por pessoal treinado e seu transporte para
centros de recuperação especializados; 

f) o monitoramento ambiental da área atingida; 

g) a adequação da coleta, do armazenamento, do transporte e da
disposição  dos  resíduos  gerados  no  incidente  de  poluição  por
óleo; e 

h) o  emprego  das  tecnologias  e  metodologias  de  resposta,  em
conformidade com a legislação; 

IV - assegurar que: 

a) as comunicações sejam realizadas adequadamente; 

b) os serviços de atenção às urgências, de assistência especializa-
da e de vigilância em saúde ambiental estejam disponíveis; e 

c) as ações e recursos materiais e humanos empregados pelos ór-
gãos da administração pública sejam documentados e contabili-
zados; 

V - manter a imprensa, as autoridades e o público informados da
situação, e estabelecer centro de informações, quando couber; 

VI - acionar a Defesa Civil, quando necessário, para a retirada de
populações  atingidas  ou em risco eminente  de serem atingidas
pelos incidentes de poluição por óleo; 

VII - realizar reuniões periódicas com os participantes da ação de
resposta para acompanhamento e controle das ações planejadas; e

VIII - efetuar os registros do incidente, a serem entregues à Au-
toridade Nacional, que conterão, no mínimo: 

a) relatório técnico, com a caracterização do incidente, os méto-
dos e os procedimentos utilizados nas ações de resposta; 

b) relatório das ações de comunicação social e institucional reali-
zadas, que conterá os registros de comunicação ao poluidor, às
autoridades, às comunidades envolvidas e ao público em geral,
sobre o andamento das operações e desdobramentos do incidente,
e as ações de recuperação previstas para a área atingida; e 

c) relatório financeiro-administrativo consolidado, que discri-
mine recursos humanos e materiais aplicados no exercício de
sua Coordenação e custos envolvidos na operação, com o ob-
jetivo de registrar as despesas para mitigação do incidente e o
posterior ressarcimento pelo agente poluidor. 



9.1.4) observe,  quanto  ao  Comitê  de  Suporte,  no  que  se  refere  à

situação fática tratada nesta demanda judicial, o disposto no artigo 11,

§4.º,  do  Decreto  N.º  8.127/2013,  convidando  a  participar  desse

específico colegiado “um representante do órgão estadual do Meio

Ambiente de cada Estado afetado”;

9.1.5) utilize todos os instrumentos previstos para garantir a efetividade

do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por

Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, nos termos do artigo

21 do Decreto N.º 8.127/2013, quais sejam:

I  - cartas  de  sensibilidade  ambiental  ao  óleo  e  outros  dados

ambientais das áreas atingidas ou em risco de serem atingidas; 

II - centros ou instalações estruturadas para resgate e salvamento

da fauna atingida por incidente de poluição por óleo; 

III - planos de ação dos órgãos ambientais federais, estaduais e

municipais em incidentes de poluição por óleo; 

IV - Planos de Emergência Individuais e de Área para combate a

incidentes de poluição por óleo; 

V - programas de exercícios simulados; 

VI  - redes  e  serviços  de  observação  e  previsão

hidrometeorológica; 

VII - serviço meteorológico marinho; 

VIII - Sisnóleo; 

IX - Sistema de Comando de Incidentes; e 

X - termos de cooperação, convênios e instrumentos congêneres. 

Requer-se, também, seja determinado à demandada  UNIÃO que

adote todas as providências que se mostrem necessárias para disponibilizar

os recursos (materiais e humanos) suficientes, a todos os órgãos e agentes

envolvidos,  públicos  ou privados,  para o efetivo cumprimento do  Plano

Nacional  de Contingência  para Incidentes  de Poluição por Óleo  em



Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, nos termos em que imposto por

esse Juízo Federal (item precedente)  e que comprove, perante esse DD.

Juízo Federal, inclusive com registros fotográficos, o cumprimento das

medidas adotadas.

Requer-se, a título cominatório, a imposição de astreintes em valor

não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por dia, em caso de

descumprimento  da  decisão  judicial,  a  ser  revertido  para  ações

socioambientais futuras na Região Nordeste.

(...)”.

Assim  sendo,  o MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  com  o
objetivo de que os responsáveis pela implementação do PNC sejam ouvidos para prestarem
esclarecimentos perante esse DD. Juízo Federal, além de outros atores relevantes, requer a
produção de prova testemunhal. Todavia, considerando a complexidade da causa e, para
além dela,  o  fato  de envolver  os  09  Estados  do  Nordeste  (inclusive  com decisão  do  E.
Superior Tribunal de Justiça – STJ determinando a tramitação, nesse DD. Juízo Federal, de
demandas correlatas, embora tratando cada qual das especificidades do Estado de Origem),
pugna-se que as oitivas sejam realizadas  preferencialmente de modo presencial assim
que a superação da pandemia em curso (do novo coronavírus) o permitir, ou virtual.

Com efeito,  para o esclarecimento  dos fatos  relacionados à causa,
este MPF requer sejam ouvidos como testemunhas:

1)  os  integrantes  (titulares)  da  Marinha  do  Brasil,  do  Instituto
Brasileiro  do  Meio  Ambiental  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  -  IBAMA e  da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP que atuaram no
Grupo de Acompanhamento e Avaliação – GAA, do PNC, desde 60 (sessenta) dias antes
do derramamento do óleo e até o momento atual (data das oitivas);

Observação: a  União,  por  ser  detentora  das  informações,  deve
especificar os nomes e a qualificação a esse DD. Juízo Federal.

2)  os  que  atuaram  como  Coordenador  Operacional  do  PNC:
LEONARDO PUNTEL (Almirante de Esquadra – Comandante de Operações Navais) e
MARCELO  FRANCISCO  CAMPOS (Almirante  de  Esquadra  –  Diretor-Geral  de
Navegação), e eventuais outros, cujos nomes e respectivas qualificações devem, também, ser
apresentadas pela União, detentora das informações, se for o caso;



3) Os  profissionais  do  Centro  de  Pesquisas  Leopoldo  Américo
Miguez  de  Mello  –  CENPS,  da  PETROBRAS,  que  analisaram as  amostras  do  óleo  do
incidente socioambiental: WAGNER LEONEL BASTOS, Químico de Petróleo; JARBAS
VICENTE POLEY GUZZO, Geólogo; e CARLOS ALBERTO CARBONEZI, Químico
de Petróleo; todos com lotação na PETROBRAS/CENPS/GEOQ, Rio de Janeiro-RJ;

4) O  Coordenador  Científico,  Professor  Doutor  RICARDO
COUTINHO, dos Grupos de Trabalho (GT’s) formados no âmbito do GAA do PNC, como
informado  nos  autos,  com  mais  de  100  pesquisadores  e  cientistas  de  Universidades  e
Institutos de Pesquisa Nacionais, bem como os Coordenadores de cada GT, a saber:

-  GT1  –  Modelagem  Numérica  e  Sensoriamento  Remoto:
Coordenador Professor Doutor PAULO NOBRE (INPE);

-  GT2  –  Fatores  Bióticos  e  Abióticos: Coordenador  Professor
Doutor JAILSON BITTENCOURT DE ANDRADE (UFBA);

- GT3 – Fatores Socioeconômicos: Coordenador Professor Doutor
PETER HERMAN MAY (UFRJ);

-  GT4  –  Áreas  Protegidas:  Coordenadora  Professora  Doutora
BEATRICE PADOVANI FERREIRA (UFPE);

-  GT5  –  Praias: Coordenadora  Professora  Doutora  CECÍLIA
AMARAL (UNICAMP);

-  GT6  –  Mangues:  Coordenadora  Professora  Doutora  YARA
SCHAEFFER NOVELLI (USP);

-  GT7  –  Recifes:  Coordenador  Professor  Doutor  ADALTO
BIANCHINI (FURG).

Observação: a  União,  por  ser  detentora  das  informações,  deve
especificar os nomes e a qualificação a esse DD. Juízo Federal.

5) Os  Secretários  de  Meio  Ambiente  dos  Estados  de  Sergipe,
Bahia, Alagoas e Pernambuco e respectivas assessorias (a serem por eles indicadas com
posterior análise por esse DD. Juízo Federal),  facultando-se a oitiva dos Secretários dos
demais Estados do Nordeste, caso se mostre viável e útil à causa;



6)  Os  povos  das  águas1 (pescadores  artesanais,  marisqueiras,
catadores de caranguejo, ostreiros etc), por meio de representantes (a serem indicados com
posterior análise por esse DD. Juízo Federal), igualmente das comunidades dos Estados de
Sergipe,  Bahia,  Alagoas  e  Pernambuco,  facultando-se  a  oitiva  de  representantes  de
comunidades dos demais Estados do Nordeste, caso se mostre viável e útil à causa.

Cabe  sedimentar  que  as  oitivas  requeridas  estão  relacionadas  aos
mais diversos aspectos que envolvem a implementação do Plano Nacional de Contingência
para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, nos
termos do Decreto N.º 8.127/2013 e seus desdobramentos, objeto da lide.

Por fim, em se tratando de vários processos judiciais  reunidos por
força de decisão do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ (inclusive de Sergipe, Bahia,
Alagoas  e  Pernambuco),  pugna-se  seja  isso  devidamente  considerado  no  cômputo  do
número  de  testemunhas  (artigo  357,  §6,º  CPC).  Nessa  trilha,  importante  rememorar  o
Enunciado 300 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, no verbo: “(arts. 357, § 7º)
O juiz poderá ampliar ou restringir o número de testemunhas a depender da complexidade
da causa e dos fatos individualmente considerados”.

E,  se  assim  entender  esse  DD.  Juízo  Federal,  que  seja  designada
audiência para o saneamento do processo (artigo 357, §3.º, CPC).

É o que requer o MPF.

Aracaju/SE, data do protocolo eletrônico.

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

4º Ofício da PR/SE - Tutela Coletiva

1 A expressão “povos das águas” é utilizada com base em publicação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
Embrapa. SILVA, Adriano Prysthon da. Pesca artesanal brasileira. Aspectos conceituais, históricos, institucionais e pros-
pectivos. Palmas: Embrapa Pesca e Aquicultura, 2014, p. 14-19.


