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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDEML

nÉus: ulrÃo, INSTITUTo BRASTLEIRo Do MEro AMBTENTE E Dos REcuRSos

NATUMIS RENOVÁVEIS - IBAMA E AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO, GÁS

NATUML E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Data: 30/10/2019

Horário: 15h00

Tipo/audiência : Conciliação

Presidência: Juíza Federal Telma Maria Santos Machado

Presentes:

MPF: Dr. Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida

AGU: Dra. Ana Elisa Sobral Vila Nova de Carvalho, Dr. Carlos Augusto M. Almeida,
Dr. Miguel Ângelo Feitosa Melo

Procurador Federal: Dr. Eder Vasconcelos Borges, Dr. Julio Cesar Melo Borges e
Dr. Carlos Augusto M. Almeida

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA: Diretor lose
Luis Vargas, Chefe SFA/BA Cássio Ramos, Secretário de Aquicultura e Pesca Sr.
Jorge Seif Júnior

uperintendente da SFD/SE: Sr. Haroldo Álvaro Freire Araújo Filho

Ministério da Saúde: Diretor Marcus Vinicius Quito

Coordenador do IBAMA: Marcelo Neiva de Amorim

Marinha do Brasil: Chefe do Estado Maior Alexandre Rabello de Faria, Capitão
dos Portos Guilherme Conti Padão

Assessores Jurídicos da Marinha: Dra. Carmen Angela
Fernandes Resende

Diretor da CENAD/Defesa Civil: Sr. Armin Braun

ABERTA A AUDIÊNCIA, A Federal, inicialmente, fez

esclarecimentos sobre o processo, sendo gra eg mídia digital.t
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Na sequência, os representantes dos órgãos expuseram informações e

responderam questionamentos da Magistrada e do Procurador da República.

A seguir, foi concedida a palavra ao Procurador da República, que

apresentou proposta de conciliação, conforme transcrito abaixo, in verbis

O MINISTÉRIO PÚBIICO FEDERÂL, a resDeito do obieto da

Ação Civil Pública, na presente audiência, manifesta-se nos

seguintes termos:

I. É importante consignar que a demanda judicial em exame trata da

necessidade premente de acionamento e implementaÉo, pelos

demandado+ do 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 8.1222013, que regulamenta a Lei 9.966/2000, notadamente

com rêspêito à base técnica e cientifica que o fundamenta.

II. O Plano Nacional de Contingência, têm regramento próprio que deve

ser observado. Não e obieto desta Ação Civil Pública substituilo por uma

versão judicial. O modelo está na Lei ê no Decrêto. O que se almeja,
judicialmênte, é a determinação, remarque-se, para que o PNC sejâ

devidamente acionado e implementado, cabendo, depois, a fiscalização

pelo MPF (como explicitado na p€ça inaugurat) êm cada um dos O9

Estados do Nordeste, sob controle iudicial,

IU. Cumpre lembrar, também, que medidas espêcíficas são objeto de

outras demandas iudiciais, com especial ênfase na proteção de áreas

sensíyeis e vulneráveis. Nessa trilha. há Ação Cívil Pública aiuizada pelo MPF

em Seroioe e na Bahía com decisão desfavorável; e em Alagoas e Pernambuco

com decisão favorável mantida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal que

indeferíu oedido da União e do Ibama em suspensão de liminar.

dos entes estaduais. Todavia,

desta Ação Civil Pública (

na fase

w
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V. O caso é grave e cada vez mais urgente; a demora só tem ampliado

os danos socioambientais. A legislação deve ser cumprida. O Plano

Nacional dê Contingência para Incidentes de Poluição poÍ óleo em

Águas sob Iurisdição Nacional - PNC deve ser acionado e
implementado, de imediato, nos termos do reqramento vioente ê com a

base técnica e científica oue o fundamenta, Isso é inegociável,

inconciliável.

A especiÍicidadê desta demanda judicial, poÍ conseguinte, torna muito

restrita a possibilidade de conciliação, limitada a eventuais prazos. Ainda

assim, este MPF se esforçou ao máximo para propor algo concreto, a saber:

PROPOSTA DE CONCILIACÃO

1. Que a UNIÃO, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA e a Agência Nacional de Petníleo, Gás

Natural e Biocombustíveis - ANP, se comprometam, no prazo de 72

horas a:

1.1) acionar o Plano Nâcional de Contingência para Incidentes de

Poluição por óleo em Águas sob Jurisdição llacional - PNC, com irrestrita

observância de todas as diretrizes, regramentos e procedimentos estabelecidos

no Decreto N.o 8.72712073, 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 respostâ" ao gravíssimo incidente

ambiental de poluicão por óleo oue afeta todos os Estados da Reoião Nordeste,

reconhecendo-se sua "siqnifi cância nacional":

1.2) fazer atuar, imediatamente após a implementação do Plano Nacional d

Contingência para Incidentes de Poluição por óleo em Águas sob

Jurisdição Nacional - PNC, a Nacional, o Comitê Executivo, o

Grupo de Acompanhamento e A o Coordenador operacional e o Comitê

de Suporte, com a devida

8.L2712073,

prevista;

K
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artigos 5.o a 11 do Decreto N.o
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1.3) determinar. em especial, ao Coordênador OpêÍacional que cumpra

fielmente sêus deyenes (artigo 10 do Decreto N.o 8.12220f3) e apresente

relatóÍios semanais ao .]uízo Federal, quanto a:

I - garantir, em ordem de prioridade, a segurança da vida humana, 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

envolvído nas ações de limpeza ambiental;

c) a disponibilidade, no local do incidente, dos equipamentos previstos nos

Planos de Emergência Individual e de Área, e a colaboração quanto à mobilização

dos equipamentos necessários;

d) a proteSo das áreas ecologicamente sensíveis;

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

recuperação especializados;

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 seruiços de atenção às

vigilância em saúde ambiental estejam

c) as ações e recursos materiais

administração pública sejam

/

#
X

lo/2019.

de assistência especializada e de

N/7'
I



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIÂ
Seçào fudiciária do Estado de Sergrpe

1' \'ara Federal

Processo n. 0805679-16.2019.4.05.8500

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 Autoridade

Nacional, que conterão, no mínimo:

a) relatório técnico, com a caracterização do incidente, os métodos e os

procedimentos utilizados nas ações de resposta;

b) relatório das ações de comunicação social e institucional realizadas, que

conterá os registros de comunícação 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) Íelatório financeiro-administrativo consolidado, oue discrimine

recursos humanos e materiais aDlicâdos no exercício de sua

Coordenacão e custos envolvidos na opeÍacão, com o obietivo de

reqistrar as despesas paÍa mitioacão do incidente e o posterior

ressarcimento pelo aqentê Doluidor.

1.4) observar, 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 8.1522013, convidando a participar desse específico colegiado "um

representante do órgão es-tadual do Meio Ambiente de câda Estado

afetado";
1

I
.4 1.5) utilizar todos os instrumentos p.4J-

11" Nacional de Contingência paÍa
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Águas sob Jurisdíção Nacionat -N., *"'u''^"r\'-'"ry/
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do artigo 21 do



JUSTIçA FEDERÁL DE PRIMEIRÂ INSTÂNCIA
Seçào Judiciária do Estado de Sergrpe

1' \'ara Fedc'ral

Processo n. 0805679-16.2019.4.05.8500

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;

VIU - Sisnóleo;

IX - Sistema de Comando de Incidentes; e

X - termos de cooperaÉo, convênios e instrumentos congêneres.

2. Que a UNIÃO, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA e a Agência Nacional de Petrólêo, Gás

Natural e Biocombustíveis - ANP, se compnometâm, de modo a

fielmente cumprir o pactuado no item pÍecedente, a adotar todas as

providências que se mostrem necessárias para disponibÍlizar 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, e que comprovem, perante esse DD. Juízo Federal. inclusive com

reqistros fotoqráficos, o cumprimento das medidas adotadas.

3, Que a UNIÃO, se comprometa a. no prazo de O5 dias, prestar e comprovar

as seguintes informações perante esse DD. luízo Federal:

6
h..

3.1 se os colegiados (Comitê

Acompanhamento e Avaliação)

Executivo,

30 / 10 /2019.

do

de Suporte e Grupo de
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PODER DALTNIÃO

encaminhada



PODER JUDrCIrinrO Oe UNIÃO
JUSTIÇA FEDERÂL DE PRIMEIRÂ INSTÂAIcIA

Seçào Judiciária do Estado de Sergipe
1' \'ara Federal

Processo n. 0805679-16.2019.4.05.8500

Secretaria de Qualidade Ambiental do l'linistério do Meio Ambiente (MMA) com

alerta dessa extinção e pedido de recriação dos colegiados. devendo informar e

comprovar, tamtÉm, o encaminhamento final ao pleito;

3.2 se o documento apresentado ao MPF como sendo o texto final e revisãdo

do Manual do'Plano Nâcional de Continoência para Incidentês de

Poluicão Dor ólêo em Áouas sob Jurisdicão Í{acionat'. inclusive contendo

nomes de dezenas de pess@s que teriam sido envolvidas em sua elaboração,

datado de 2018 0untado aos autos na última manifestação deste MPF), foi

apn vado, reprovado ou se encontra em qual fasê e perantê qual

setor/órgão fedêral?

3.3 se o Comitê Executivo, a quem cabe a elaboração do Manual do PNC (art.

70, IV do Decreto 8.12712013) julga útil a aprovação imediata do manual que já

está elaborado e a sua imediata aplicação neste desastre ambiental que afeta

toda a Região Nordeste.

3.4 os nomes dos membros integrantes do Comitê Executivo e do Comitê de

Suporte, do PNC, a data e documento pelo qual foram designados e a quantidade

de reuniões, presenciais ou não, realizadas.

4. Que a UNIÃO se comprometa a comprovar todas as Íespostas com os

devídos registros internos e nos sistemas respectivos quanto à tramitação, fase a

fase.

5. Que a UilIÃO e os demais demandados se comprometam a prestar todas as

informaçõ€s solicitadas e agir de forma concertada, com o MPF em cada um dos

09 Estados do Nordeste, de modo o bem cumprir o quanto pactuado nesta

audiência judicial.

Foi entregue uma cópia da proposta

concedido um tempo de 10 min. para

apresentados.

Pela MM Juíza foi dito: "Não foi

audiência. Foi pedida pelas partes o prazo

manifestarem sobre a proposta do MPF, sem

de conciliação do MPF às partes e

que as partes lessem os termos

possível chegar a um acordo em

r$j'F/\

de [.q^i 1Oez1 dias corridos para se

,r"rffi,il est{i;uízo, conforme dito/Y F n (l
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em decisão anterior, proferir decisão em relação aos requerimentos do MPF antes

desse prazo. Concedo o prazo requerido."

Em cumprimento à decisão do agravo, a União deve, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, promover 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.8.12712073, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00

(cinquenta mll reais).

Fazer conclusão.

Será disponibilizado nos autos link específico para acesso à gravação da

audiência, que qualquer pessoa poderá acessar.

Presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, mandou a MM. Juíza encerrar a audiência,

do que, para constar, lavrou-se o que, lido e achado conforme, vai

devidamente assinado pelos

.\racaiu SE. 30/10/2019. 6
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Ministério da Saúde:

Marinha do Brasil:
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