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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA ___ VARA DO TRABALHO 

DO RIO DE JANEIRO/RJ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pela Procuradoria 

Regional do Trabalho da 1ª Região, com sede na Av. Churchill, nº 94, 11º 

andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ, neste ato representado pelo Procurador do 

Trabalho adiante assinado, com base nos artigos 127 e 129, II e III da 

Constituição da República, no inciso IV do artigo 83, da Lei Complementar 

75/93, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA 

 

em face de BW OFFSHORE DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CPNJ sob o n° 09.406.370/0001-06, com 

endereço na Rua Lauro Muller, nº 116, andares 11 e 12, salas 1106 e 1206, 

Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22290-160 e de PETROLEO BRASILEIRO 

S.A. PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.000.167/0001-01, com endereço na Avenida República do Chile, nº 65, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-170, pelos motivos de fato e de direito 

a seguir aduzidos: 
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I – DOS FATOS 

A partir de Notícia de Fato que denunciava grave acidente na 

plataforma petrolífera FPSO Cidade de São Mateus, que vitimou fatalmente 9 

(nove) trabalhadores, deixando feridos outros 26 (vinte e seis) operários, foi 

instaurado o Inquérito Civil n° 001699.2015.01.000/0 (doc. 01). 

A plataforma era operada pela primeira ré BW OFFSHORE DO 

BRASIL LTDA. em nome da segunda ré, a afretadora PETRÓLEO 

BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, concessionária do campo petrolífero de 

Camarupim, no qual a plataforma se encontrava instalada para produção de 

petróleo e derivados.  

O acidente ocorreu às 12h33min do dia 11 de fevereiro de 2015. 

Forte explosão na casa de bombas da plataforma causou a morte de 9 (nove) 

trabalhadores e deixou feridos 26 (vinte e seis), sendo 7 (sete) deles em estado 

grave. 
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Houve repercussão mundial da fatalidade, sendo notícia na 

imprensa nacional e internacional: 

https://www.theguardian.com/world/2015/feb/12/petrobras-oil-ship-

explosion-brazil-five-dead 

http://www.abc.net.au/news/2015-02-12/three-dead-in-petrobras-

rig-blast-off-brazil/6087702 

http://www.reuters.com/article/brazil-petrobras-accident-

idUSL1N0VL23320150211 

http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/business/2015/02/15

88856-explosion-on-petrobras-offshore-oil-rig-kills-three.shtml 

http://www.reuters.com/article/us-brasil-petrobras-accident-bw-

offshr-idUSKBN0LG20H20150212 

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-

2949606/Explosion-kills-3-Petrobras-oil-platform-Brazil.html 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/06/relatorio-interno-

da-petrobras-revela-causas-de-explosao-em-navio-no-es.html 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1743292-apos-um-

ano-ninguem-foi-acusado-por-tragedia-em-navio-plataforma-no-es.shtml 

http://www.abc.net.au/news/2015-02-12/three-dead-in-petrobras-rig-blast-off-brazil/6087702
http://www.abc.net.au/news/2015-02-12/three-dead-in-petrobras-rig-blast-off-brazil/6087702
http://www.reuters.com/article/brazil-petrobras-accident-idUSL1N0VL23320150211
http://www.reuters.com/article/brazil-petrobras-accident-idUSL1N0VL23320150211
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/business/2015/02/1588856-explosion-on-petrobras-offshore-oil-rig-kills-three.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/business/2015/02/1588856-explosion-on-petrobras-offshore-oil-rig-kills-three.shtml
http://www.reuters.com/article/us-brasil-petrobras-accident-bw-offshr-idUSKBN0LG20H20150212
http://www.reuters.com/article/us-brasil-petrobras-accident-bw-offshr-idUSKBN0LG20H20150212
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-2949606/Explosion-kills-3-Petrobras-oil-platform-Brazil.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-2949606/Explosion-kills-3-Petrobras-oil-platform-Brazil.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/06/relatorio-interno-da-petrobras-revela-causas-de-explosao-em-navio-no-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/06/relatorio-interno-da-petrobras-revela-causas-de-explosao-em-navio-no-es.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1743292-apos-um-ano-ninguem-foi-acusado-por-tragedia-em-navio-plataforma-no-es.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1743292-apos-um-ano-ninguem-foi-acusado-por-tragedia-em-navio-plataforma-no-es.shtml
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http://veja.abril.com.br/economia/tres-morrem-em-explosao-em-

navio-plataforma-da-petrobras-no-es/ 

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/tres-

muertos-y-seis-desaparecidos-por-explosion-navio-petrolero-brasil 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/02/vitimas-de-

explosao-em-plataforma-se-queixam-de-abandono-no-es.html 

 A partir de então o Ministério Público realizou reuniões com as 

entidades de fiscalização (Agência Nacional de Petróleo, Marinha do Brasil e 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego), buscando levantar os 

elementos do acidente e quais providências deveriam ser tomadas pelas rés 

para que novas tragédias sejam evitadas. 

A primeira ré opera cinco plataformas de petróleo no Brasil, dentre 

as dezessete na qual atua em todo o mundo, sendo a segunda maior empresa 

do mundo de afretamento de plataformas. A segunda ré é a maior empresa 

brasileira, operando direta e indiretamente dezenas de plataformas de petróleo. 

Assim, o objetivo da atuação do Ministério Público do Trabalho, seja no 

inquérito, seja na presente ação, sempre foi o de que sejam evitados novos 

acidentes, e, caso ocorram, não sejam trágicos como o investigado. 

Foram realizadas algumas audiências com as rés (doc. 2 – 

audiências), sendo tentada a assinatura de termos de compromisso de 

ajustamento de conduta (doc. 3 – TACs). Entretanto, apesar do relativamente 

largo prazo de tempo em que se negociou, não foi possível chegar a bons 

termos, sendo assim, infelizmente, imprescindível o ajuizamento da presente 

ação civil pública. 

Desta forma, na presente ação, além da reparação pelos danos 

morais coletivos causados pela tragédia ocasionada pelas ações e inações das 

rés, serão buscadas obrigações de fazer e não fazer que objetivam impedir a 

renovação de acidentes trágicos como o que será a seguir analisado. 

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/tres-muertos-y-seis-desaparecidos-por-explosion-navio-petrolero-brasil
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/tres-muertos-y-seis-desaparecidos-por-explosion-navio-petrolero-brasil
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II – DAS CAUSAS DO ACIDENTE E IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 

 

Sempre quando se trata de acidentes, deve-se buscar as causas 

imediatas, mas também as mediatas, que fizeram possível o acidente - ou, 

melhor, sem a sua existência o acidente não ocorreria e as pessoas estariam 

vivas até hoje. 

A causa imediata do acidente acima relatado foi a existência de 

vazamento de material denominado “condensado” - mistura de 

hidrocarbonetos, de consistência oleosa no estado líquido, mas extremamente 

volátil, cujo gás é extremamente inflamável – na casa de bombas da 

plataforma, quatro andares abaixo do nível do “deck” principal, e determinação 

da entrada de trabalhadores no local para limpar a poça do material vazado, 

mesmo com detecção de alto nível de explosividade no ar (doc. 4 – relatório da 

Agência Nacional de Petróleo). Gerou-se alguma faísca e houve a previsível e 

– portanto -  evitável explosão. 

Foram mortos o operador de utilidades que estava na sala de 

controle de praça de máquinas, tendo o elevador sido projetado deixando as 

pessoas que ali se encontravam feridas. Houve a destruição do teto do acesso 

à casa de bombas, propagando-se a explosão pelo “deck” principal, matando 

imediatamente quatro pessoas: os dois líderes de brigada, o comandante em 

cena e o bombeador. Os corpos dos demais trabalhadores brutalmente mortos 

foram encontrados dias depois. 

Porém essas são as causas imediatas do acidente. 

Conforme os relatórios da Agência Nacional de Petróleo – ANP 

(doc. 4), da Marinha do Brasil (doc. 5) e do Ministério do Trabalho e Emprego 

(doc. 6), podemos apontar uma série de irregularidades e decisões gerenciais 
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equivocadas tomadas por ambas as rés que resultaram no absurdo acidente 

que destruiu tantas famílias. 

Como afirma o relatório da ANP, as rés “introduziram riscos de 

forma não gerenciada à operação da plataforma. Os riscos introduzidos criaram 

as condições necessárias para a ocorrência deste acidente maior” (doc. 4, p. 

13). 

Quais foram esses riscos, chamados de “causas raiz” pela 

Agência Nacional de Petróleo? São eles: 

1. Na fase de projeto, os critérios de projeto e a filosofia de 

segurança adotados para a planta de processamento não 

foram empregados no sistema de transferência de carga 

existente previamente à conversão da unidade (doc. 4, p. 13). 

2. A decisão equivocada de estocar “condensado” nos tanques 

de carga contrariamente aos requisitos obrigatórios do 

projeto da unidade, que previa que o hidrocarboneto 

somente poderia ser armazenado junto com o óleo cru. O 

armazenamento foi realizado no interesse econômico da 

segunda ré (doc. 4, p. 64 e 161), tendo sido informada pela 

antiga operadora que havia estudos iniciais que poderia haver 

o armazenamento provisório do condensado – enquanto não 

houvesse a conclusão do gasoduto (doc. 4, p. 162), que 

deveriam ser descarregados por meio de gasodutos, e não por 

navios tanques. A segunda ré, no entanto, realizou o alívio por 

meio de gasoduto em somente 187 dias, mantendo o 

condensado estocado por longos períodos (1777 dias), 

utilizando por dezesseis vezes o escoamento por navios 

tanque (doc. 4, p. 64). Inclusive a plataforma iniciou a 

operação antes da finalização da instalação e 

comissionamento do gasoduto (doc. 4, p. 163). O escoamento 
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pelo gasoduto diminuiria os riscos, pois não haveria 

estocagem por longo período do condensado, como ocorreu. 

Conforme a Agência Nacional de Petróleo, “o armazenamento 

inadequado de condensado era de conhecimento tanto da BW 

Offshore quanto da Petrobras, tal qual indica apresentação 

feita pela BW à Petrobras em Reunião Operacional de 

Acompanhamento (ROA) de 26/01/2015.” (doc. 4, p. 164). 

Importante ressaltar que a decisão do auto de infração da 

Agência Nacional de Petróleo indica que a estocagem do 

condensado se deu por “pressão corporativa”, atendendo a 

interesses meramente comerciais das empresas primeira e 

segunda rés, sem resguardar qualquer critério técnico de 

segurança (doc. 4, decisão autos de infração, p. 46). 

3. As rés não utilizaram seus procedimentos de gerenciamento 

de mudanças (doc. 4, p. 166, 175 e 181). 

4. Na fase de instalação e comissionamento, o sistema de 

controle do sistema de transferência de carga não foi 

comissionado completamente (comissionamento é o 

processo que envolve testes e simulações que 

obrigatoriamente se faz em um equipamento ou instalação 

para assegurar que estejam projetados, instalados, testados, 

operados e mantidos de acordo com os seus requisitos 

operacionais). (doc. 4, p. 13) 

5. Também durante a fase operacional o comissionamento não 

foi completado, não tendo sido implementadas as 

salvaguardas, gerenciadas as recomendações provenientes 

de análises de risco e os procedimentos se encontravam 

desatualizados e incompletos (doc. 4, p. 13). Não houve a 

implementação do sistema de gestão de segurança 
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operacional da primeira ré, apesar dos esforços da ANP 

(doc. 4, p. 13 e 201), conforme também aponta a Marinha do 

Brasil (doc. 5, p. 80). Não houve também a revisão de riscos 

previstos, que são obrigatórios a cada cinco anos ou mudança 

significativa na unidade, como ocorreu na decisão de 

estocagem do condensado (doc. 4, p. 166). De qualquer 

forma, o prazo de cinco anos já havia sido ultrapassado em 

10/06/2014 (doc. 4, p. 169).  

6. O armazenamento do condensado, atitude irregular 

conforme o projeto da unidade, causou desgaste químico 

nos selos de vedação das válvulas de bloqueio do sistema de 

transferência de carga, acelerando a sua degradação 

generalizada. (doc. 4, p. 13). Mesmo com o desgaste 

ocasionado por essa decisão, decidiu-se manter a operação 

da plataforma, realizando mudanças significativas no sistema, 

com isolamento de tanques e linhas, alterações de 

direcionamento de fluxos, utilização de tubulações alternativas 

e a instalação de raquetes. Entretanto, todo o sistema de 

transferência era original da construção do navio, não tendo 

sido feitas alterações a fim de atualizar o sistema ou garantir 

que obedecesse às normas e requisitos do projeto de 

conversão (doc. 4, p. 174). Conforme relatório da ANP, “as 

ações tomadas para tentar corrigir a degradação do 

sistema de transferência de cargas sem que a operação da 

unidade fosse paralisada foram feitas por vezes sem 

análise de risco ou qualquer outra avaliação de perigos e 

do impacto global nas atividades, antes da implementação 

da modificação.” (doc. 4, p. 174). 

7. Apesar da operação em sistema degradado, a equipe de 

marinha, responsável pela operação dos sistemas de 
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armazenamento, estava sobrecarregada com a ausência de 

funções chave dentro da hierarquia de pessoal. Conforme 

a Agência Nacional de Petróleo verificou, o superintendente de 

marinha não tinha experiência a bordo da plataforma (doc. 4, 

p. 186), não havia trabalhador ocupando a função de 

supervisão ou “senior cargo operator” (doc. 4, p. 189-194), 

havia pessoas ocupando o mesmo cargo e com funções 

distintas (operadores de carga acumularam as funções de 

superintendente - que se encontrava vaga – sem 

demonstração de requisitos de treinamento e capacitação - 

doc. 4, p. 186 e 194), falta de treinamento em procedimentos, 

houve ausência de gerenciamento na saída dos 

superintendentes de marinha (doc. 4, p. 187 e 188) e ausência 

de tutoria/acompanhamento/passagem de serviço, 

demonstrando falta de dimensionamento adequado do 

programa de treinamento. (doc. 4, p. 185, 189 e 197 e doc. 5., 

p 65-66). Insta observar que o fiscal da segunda ré em 

nenhum momento emitiu relatório informando a ausência 

dessas funções e cargos a bordo, como previa o contrato (doc. 

4, p. 191). 

8. As rés não realizavam o acompanhamento da implementação 

das recomendações oriundas das análises de risco realizadas 

antes do início da operação da unidade (doc. 4, p.73-78). 

9. A raquete instalada na válvula era inadequada (doc. 4, p. 224 

e doc. 6, p. 30) e não atendia aos requisitos de 

especificação e à classe de pressão da tubulação onde foi 

instalada, bem como não foi contemplada em análise de risco 

ou qualquer outra avaliação de perigos ou de impacto global 

nas atividades, antes da implementação da modificação” (doc. 

4, p. 177 e 214). 
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10. Faltou alarme de pressão alta na descarga da bomba de 

stripping (doc. 4, p. 220 e doc. 6, p. 31) e sistema de 

intertravamento (doc. 4, p. 217), o que caracteriza falha ao 

considerar aspectos que podem introduzir risco ao projeto. 

11. Houve graves falhas no relatório de passagem de serviço, o 

que ocorria de maneira corriqueira (doc. 5, p. 59), ocasionando 

a utilização de tanque que não poderia ser usado (doc. 4, p. 

179), bem como no registro e documentação de mudanças 

(doc. 4, p. 181). Esta irregularidade também é apontada pela 

Marinha do Brasil (doc. 5, p. 80).. 

12. Utilização de procedimentos de resposta à emergência 

inadequados e desconexos, sem previsão de cenários 

identificados em estudos de riscos e dos respectivos recursos 

de resposta. Os trabalhadores foram obrigados, sem 

permissão de trabalho (doc. 6, p. 31), a adentrar a local 

com atmosfera altamente explosiva detectada 

seguidamente pelos alarmes de três detectores, podendo 

o vazamento inclusive ser visualizado pelo circuito interno 

de vídeo (doc. 4, p. 20), tendo sido o comandante 

pessoalmente informado da existência do gás (doc. 4, p. 

25). Observe-se que houve a insistência de ir ao local com 

100% de indicação do limite inferior de explosividade (doc. 4, 

p. 24). Houve, assim, a exposição de pessoas a atmosfera 

explosiva em ambiente fechado, sem avaliação de risco (doc. 

4, p. 227). Conforme o relatório da ANP, “esta exposição das 

pessoas, sejam elas pertencentes às equipes de brigada 

ou às demais funções de resposta à emergência, resultou 

em grande parte das vítimas resultantes deste acidente, 

ou seja, a resposta ao incidente de vazamento propiciou o 

aumento do dano ocasionado pelo evento como um todo.” 
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(doc. 4, p. 227). O relatório da Marinha do Brasil também 

aponta a irregularidade1 (doc. 5, p. 77), bem como o do 

Ministério do Trabalho e Emprego (doc. 6, p. 32); 

13. O plano de Respostas a Emergência da Unidade não foi 

seguido, sendo que trabalhadores exerceram funções não 

previstas nos procedimentos, não tendo sido designada 

nenhuma pessoa para a função de comandante de incidentes 

offshore substituto (“Deputy Offshore Incident Commander”), 

apesar de previsto na estrutura do Plano de Resposta a 

Emergências (doc. 4, p. 21). Faltaram também instruções 

claras no Programa de Resposta a Emergências (doc. 4, p. 

231). 

14. Não havia helicóptero de resgate aeromédico (MEDVAC) 

disponível, pois a aeronave da base de operações de Vitória 

estava em manutenção e não foi substituída por outra 

equivalente partindo da mesma base, como previsto no 

contrato (doc. 4, p. 53). A segunda ré poderia inclusive exigir 

que o helicóptero de passageiros ficasse de sobreaviso em 

tempo integral para realização das missões de salvatagem, o 

que não aconteceu. (item 2.5.5 do contrato de afretamento, 

doc. 4, p. 54). 

15. O casario, que deveria ser a parte mais segura da unidade, 

e a enfermaria, que deveria ser o local a receber os 

feridos, mostraram-se vulneráveis e desprotegidos. (doc. 

4, p. 38-39 e 41). 

                                                           
1 Normas atingidas – MODU CODE 1989, Resolução IMPO A.1050(27) e 
Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança 
Operacional das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo 
e Gás Natural – SGSO – da Agência Nacional de Petróleo, bem como Plano de 
Contingência e Resposta a Emergências da FPSO Cidade de São Mateus. 
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16. Houve a desmobilização dos pontos de encontro, 

demonstrando a ausência de conscientização dos 

trabalhadores. (doc. 4, p. 237) 

17. Houve falha na minimização da exposição de pessoas a riscos 

durante a resposta à emergência (doc. 4, p. 239) 

18. Houve falha na alocação de recursos de resposta a situações 

de emergência, tendo sido exposta a brigada, estando 

ausentes sistemas e procedimentos para que a tripulação 

possa agir de forma a controlar a situação. Conforme o 

relatório da ANP, “a garantia de disponibilidade dos recursos 

de resposta, mediante a prévia identificação dos cenários 

acidentais é responsabilidade compartilhada entre o 

Concessionário e o Operador da instalação como empresas 

com sistemas de gerenciamento de segurança estabelecidos. 

Cabe à força de trabalho ter aderência às práticas e políticas 

da empresa, mediante capacitação e disponibilidade de 

recursos que garantam que os sistemas de gerenciamento 

sejam de fato implementados. Não cabe a uma ou poucas 

pessoas a bordo de uma instalação, definir no meio de uma 

emergência qual a melhor maneira de agir.” (doc. 4, p. 243). 

Assim, ambas as rés concorreram ao colocar toda a 

responsabilidade no pessoal a bordo e expô-los ao risco. 

19. Houve falta de instruções claras e específicas para a 

realização de tarefas, introduzindo-se fonte de ignição em 

ambiente com atmosfera explosiva (doc. 4, p. 258 e doc. 5, p. 

82), bem como não havia nos manuais de bordo 

procedimentos especiais para eventos de vazamento 

descontrolado de hidrocarboneto e paradas de emergência na 

casa de bombas (doc. 5, p. 80 e doc. 6, p. 30). 
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Outra causa importante do acidente, que pode repercutir em 

acidentes em demais plataformas afretadas pela primeira ré (ou por outras 

empresas) à segunda ré é a questão das paradas programadas para 

manutenção. De fato, o contrato de afretamento prevê 288 horas por ano para 

as paradas programadas de manutenção. O contrato prevê que caso a primeira 

ré (ou qualquer empresa contratada pela segunda para afretamento e operação 

da plataforma) reduza o tempo de parada (ou seja, o tempo em que nada se 

produz para realizar a manutenção preventiva), a operadora receberá um 

bônus financeiro.  

Como na questão do armazenamento, a redução da parada 

programada envolve “deliberações firmadas em nível estritamente gerencial”, 

sem contar as demais consequências (doc. 5, p. 47). Afirma a autoridade da 

Agência Nacional de Petróleo que “tal opção, por sua própria natureza, resultou 

em um efetivo proveito econômico, uma vez que a unidade se manteve 

produzindo hidrocarbonetos durante mais tempo – todavia, esse proveito teve 

como custo o grave comprometimento da segurança das operações.” 

(grifo nosso, doc. 4, decisão autos de infração, p. 47) 

Conforme a autoridade julgadora da Agência Nacional de 

Petróleo, é ilícita a previsão de bônus contratual para abreviação de paradas 

de manutenção (doc. 4, p. 160-161): 

Assim sendo, em breves palavras, a concessão do 

bônus monetário estabelecido para o FPSO Cidade de São Mateus 

– por depender unicamente da quantidade de tempo economizada 

nas ocasiões de parada programada – favorecia, por parte da BW 

Offshore, um comportamento nocivo em termos de segurança 

operacional. Diante desse mecanismo pernicioso, que estimulava a 

efetiva abreviação das atividades de manutenção sem uma 

exigência demonstração dos resultados e da efetividade alcançada 

nessas atividades, chega a ser compreensível – embora, jamais, 
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justificável – a atitude da Operadora da Instalação de evitar o 

emprego do tempo de franquia remanescente para a realização da 

substituição dos seat rings do sistema de transferência de cargas. 

Como se sabe, consta nas Ciências Econômicas um 

princípio basilar, segundo o qual, os agentes de mercado, por sua 

própria natureza, tendem a responder a incentivos econômicos. Por 

isso mesmo é que existem as normas regulatórias – tais normas, 

como próprio RTSGSO, visam a impedir que a perseguição dos 

ganhos econômicos, inclusive por meio de instrumentos 

contratuais, seja levada à frente em detrimento de bens mais 

importantes para a coletividade, como a vida e a saúde humanas, e 

o meio ambiente. Em vista disso, não há qualquer obstáculo em 

se reconhecer a ilicitude do mecanismo de bônus monetário 

firmado para o afretamento do FPSO Cidade de São Mateus, 

uma vez que ele afronta não apenas as cláusulas dos 

Contratos de Concessão acima transcritas, como também a 

Resolução ANP nº 43/2007, favorecendo a degradação da 

cultura de segurança da instalação marítima em decorrência 

de uma irresponsável busca por prêmios pecuniários. 

 Já em outro prisma, deve-se também pontuar que a 

previsão contratual de bônus pela abreviação das paradas de 

manutenção, ao contrário do que sugere a Autuada, não 

representa uma condição sine qua non para a implementação de 

melhorias por parte da Operadora da Instalação, já que eventuais 

acréscimos no tempo de duração da parada programada se 

mostram ínfimos quando comparados com o tempo total de 

operação da unidade marítima, entre uma parada programada e 

outra. Assim, não é, de modo algum, razoável acreditar que a 

afretada somente seja capaz de aprimorar a eficiência das suas 
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atividades caso exista, no contrato celebrado, a previsão de um 

prêmio dessa natureza. (grifo nosso). 

A autoridade julgadora da Agência Nacional do Petróleo ainda 

traz em reforço a literatura internacional, que mostra quão perigosa e 

perniciosa é a prática de bônus para a redução do tempo de parada 

programada para manutenção, que faz aumentar os riscos, acelerar os 

trabalhos – incentivando atos inseguros -  e aumentar a subnotificação de 

problemas e acidentes. 

Interessante notar também que, conforme o doc. 8, fornecido pela 

Agência Nacional de Petróleo, nas plataformas próprias da segunda ré a média 

de dias de parada programada é 31,2, enquanto que nas plataformas afretadas 

a média é cerca da metade, 16,2 dias, demonstrando que a cláusula faz com 

que as manutenções das terceirizadas, como a primeira ré, sejam feitas em 

menos tempo e com menos cuidado com a segurança, como demonstrou a 

decisão dos autos de infração da ANP (doc. 4). 

Outro ponto importante a se salientar foi a ausência de 

comunicação pela segunda ré do acidente ao sistema SISO-Incidentes (ou por 

qualquer outro meio), o que pode inibir a análise dos acidentes pela Agência 

Nacional de Petróleo. 

Outras irregularidades também foram encontradas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (Relatório de inspeção - doc. 6 e autos de infração – 

doc. 7): 

1. Não tratamento da casa de bombas como local confinado, 

tomando as medidas devidas (doc. 6, p. 31). 

2.  Falta de ventilação do local antes da realização da limpeza da 

poça do condensado (doc. 6, p. 33-34). 

Assim, foram encontradas inúmeras irregularidades que, se 

mantidas nas plataformas das rés, podem vir a causas tragédias como a ora 
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relatada, o que não deseja a sociedade e nem espera o Ministério Público do 

Trabalho, que vem a Juízo para que sejam determinadas às providências 

específicas para impedir ou eliminar os riscos de novos acidentes de tal monta. 

III – DO DIREITO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil garante como 

direito social a garantia à saúde (art. 6º), estando dentro do capítulo dos 

direitos fundamentais. 

O art. 7º, inciso XXII, afirma que são direitos dos trabalhadores a 

“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança”. 

O art. 225, ainda da Constituição, determina o direito de todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que inclui o meio ambiente do 

trabalho (art. 200, inciso VIII). 

Assim, o meio ambiente de trabalho hígido é um direito 

fundamental dos trabalhadores, considerando-se como meio ambiente o 

natural, artificial, humano e do trabalho. 

Importante ressaltar a natureza eminentemente difusa de meio 

ambiente equilibrado, por seus danos serem geralmente extensos, sub-

reptícios e, não raro, irreversíveis.2 

Daí a necessidade de se prevenir a ocorrência do 

dano, com os instrumentos judiciais ou extrajudiciais disponíveis; 

e, para a viabilidade dos primeiros, bastará sempre o pressuposto 

fundamental já evidenciado por E. Talamini: a ameaço objetiva e 

atual de sessão do direito fundamental ao direito fundamental ao 

meio ambiente equilibrado. 

                                                           
2 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Revista do TST, vol. 77, nº 4, out/dez 2014, p. 142-143. 
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Os dois princípios fundantes do Direito Ambiental são o da 

prevenção e da precaução. Princípio da Prevenção (Declaração de Estocolmo 

1972) é o “mandado de otimização que preordena o impedimento à ocorrência 

de atentados ao meio ambiente mediante meios apropriados, ditos preventivos” 

e o Princípio da Precaução (Declaração do Rio 1992) disciplina que “quando 

houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta 

certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas 

eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.”3  

Como se disse, “o meio ambiente do trabalho equilibrado é um 

pressuposto constitucional da sadia qualidade de vida do trabalhador, e o 

interesse correspondente não é um interesse coletivo, mas um interesse difuso 

in abstracto, ut Art. 81, I, do CDC.”4  

O meio próprio – e não monetizante – para a tutela do meio 

ambiente laboral são as tutelas inibitórias coletivas, a chamada tutela de 

remoção do ilícito, evitando a permanência, a repetição ou renovação do ilícito.  

Assim, busca o Ministério Público do Trabalho com a presente 

ação civil pública que às rés sejam imputadas obrigações de fazer e não fazer, 

em homenagem aos princípios da prevenção e precaução, para que novos 

acidentes não venham ocorrer. Não está se buscando a reparação individual 

dos danos causados – esses são realizados pelos indivíduos, em ações 

específicas. Aqui busca-se a proteção do meio ambiente laboral em todas as 

unidades de plataformas das rés, dado o fundado receio de repetição dos 

erros cometidos no acidente que logo acima se relatou. 

IV - DA LESÃO GENÉRICA E DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL 
COLETIVO 

É inegável que a lesão perpetrada pela ré causou, e causa, lesão 

aos interesses difusos de toda a coletividade de trabalhadores, uma vez que o 

                                                           
3 Ob. Cit., p. 144. 
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acidente, de repercussão internacional, abalou o moral de todos os cidadãos 

brasileiros. Todos os trabalhadores, em todos os locais de trabalho, tiveram o 

sentimento de insegurança e vulnerabilidade aumentados. A perda de vidas, e 

as dezenas de feridos, as cenas violentas da combustão sobre a plataforma, 

transformam o sonho da produção e do progresso no pesadelo de que a 

próxima vítima pode ser qualquer um.  

Como tais lesões amoldam-se na definição do artigo 81, incisos I 

e II, da Lei n. 8.078/90, cabe ao Ministério Público, com espeque nos artigos 1º, 

caput, e inciso IV e 3º da Lei n. 7.347/85, propor a medida judicial necessária à 

reparação do dano e à interrupção da prática. 

Em se tratando de danos a interesses difusos e coletivos, a 

responsabilidade deve ser objetiva, porque é a única capaz de assegurar 

proteção eficaz a esses interesses.  

Saliente-se, assim, que, de modo algum e jamais, o montante 

pecuniário relativo à indenização genérica aqui mencionada será deduzido de 

condenações judiciais que venham a imputar reparação individual pelo dano 

causado a alguém, por idênticos fatos. De igual forma, a indenização genérica 

aqui apontada não quita, nem parcialmente, nem muito menos, integralmente, 

qualquer indenização conferida, ou a conferir, aos lesados efetivamente, pelos 

mesmos danos e fatos correlatos. 

Justifica-se a reparação genérica por dano moral coletivo, não só 

pela dificuldade de se reconstituir o mal já impingido à coletividade, mas 

também, por já ter ocorrido a transgressão ao Ordenamento Jurídico vigente, 

pela situação absurda que as rés lidam com a segurança. 

Só observar o relatório de inspeção da segunda ré (doc. 8), 

que afirma a excelência dos programas de segurança da primeira ré, 

enquanto que os laudos técnicos oficiais dos entes independentes (ANP, 

Marinha do Brasil e Ministério do Trabalho e Emprego) apontam o 

                                                                                                                                                                          
4 Ob. Cit., p. 147. 
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desastre da gestão de segurança da primeira ré, sob a omissão da 

segunda ré. Após a emissão desse relatório demonstra que mais do que 

omissão, são partícipes na má gestão de segurança nas plataformas. 

Necessário, portanto, um meio que, a um só tempo, não permita 

que o transgressor se exima da obrigação de reparar o mal causado sob o 

argumento de que seria impossível individualizar os lesados e permita, ao 

menos de forma indireta, que todos os atingidos pela conduta transgressora 

sejam ressarcidos pelos danos sofridos. 

Com o fim de solucionar esses inconvenientes é que legislador 

inseriu no artigo 13 da Lei 7.347/85 a possibilidade de ser cobrada indenização 

reversível a um fundo criado com a finalidade de proteção dos bens lesados. 

Assim determina o citado artigo: 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a 

indenização pelo dano causado reverterá a um fundo 

gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 

Estaduais de que participarão necessariamente o 

Ministério Público e representantes da comunidade, 

sendo seus recursos destinados à reconstituição dos 

bens lesados. 

Nesse passo, afigura-se cabível a reparação da lesão à 

coletividade dos trabalhadores, não só pelos danos causados, mas, 

igualmente, para desestimular tais atos. 

Oportuno se torna dizer que:  

não somente a dor psíquica pode gerar danos morais; 

devemos ainda considerar que o tratamento 

transindividual aos chamados interesses difusos e 

coletivos origina-se justamente da importância destes 

interesses e da necessidade de uma efetiva tutela 
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jurídica. Ora, tal importância somente reforça a 

necessidade de aceitação do dano moral coletivo, já 

que a dor psíquica que alicerçou a teoria do dano 

moral individual acaba cedendo lugar, no caso do 

dano moral coletivo, a um sentimento de desapreço e 

de perda de valores essenciais que afetam 

negativamente toda uma coletividade. (...) Assim, é 

preciso sempre enfatizar o imenso dano moral 

coletivo causado pelas agressões aos interesses 

transindividuais afeta-se a boa imagem da proteção 

legal a estes direitos e afeta-se a tranqüilidade do 

cidadão, que se vê em verdadeira selva, onde a lei do 

mais forte impera.  

Tal intranquilidade e sentimento de desapreço gerado 

pelos danos coletivos, justamente por serem 

indivisíveis, acarretam lesão moral que também deve 

ser reparada coletivamente. Ou será que alguém 

duvida que o cidadão brasileiro, a cada notícia de 

lesão a seus direitos, não se vê desprestigiado e 

ofendido no seu sentimento de pertencer a uma 

comunidade séria, onde as leis são cumpridas?  

Omissis. 

A reparação moral deve se utilizar dos mesmos 

instrumentos da reparação material, já que os 

pressupostos (dano e nexo causal) são os mesmos. A 

destinação de eventual indenização deve ser o Fundo 

Federal de Direitos Difusos, que será responsável 

pela utilização do montante para a efetiva reparação 

deste patrimônio moral lesado. Com isso, vê-se que a 

coletividade é passível de ser indenizada pelo abalo 
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moral, o qual, por sua vez, não necessita ser a dor 

subjetiva ou estado anímico negativo, que 

caracterizariam o dano moral na pessoa física... In, 

André de Carvalho Ramos, A Ação Civil Pública e o Dano 

Moral Coletivo. 

A questão está assim definida pelo artigo 1º da Lei n. 7.347/85: 

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem 

prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados: (...) 

V – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

Busca-se, aqui, a reparação do dano jurídico social emergente da 

conduta ilícita da ré, cuja responsabilidade pode e deve ser apurada através de 

ação civil pública (Lei n. 7.347/85, art. 1º, IV), bem como – e especialmente – a 

imediata cessação do ato lesivo (art. 3º), através da imposição de obrigação de 

não fazer. 

Observe-se que atualmente vem se flexibilizando a idéia de 

“reconstituição dos bens lesados” referida na parte final do artigo 13, para se 

considerar como objetivo da indenização e do fundo não somente a reparação 

daquele bem específico lesado, mas de bens a ele relacionados. No presente 

caso, por exemplo, revertida a indenização para o FAT, não será reparada 

especificamente o dano moral causado à totalidade de trabalhadores, mas 

estará o transgressor da Ordem Jurídica beneficiando de forma indireta a 

classe operária, a qual fora atingida pela sua conduta. Com essa indenização o 

referido fundo terá maiores recursos para proporcionar benefícios aos obreiros, 

em contrapartida pelos danos sofridos. 
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Nesse sentido se posiciona Hugo Nigro Mazzilli ao comentar o 

objetivo do fundo a que se refere o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, a 

cuja lição nos reportamos: 

O objetivo inicial do fundo era gerir recursos para a 

reconstituição dos bens lesados. Sua destinação foi 

ampliada: pode hoje ser usado para a recuperação dos 

bens, promoção de eventos educativos e científicos, 

edição de material informativo relacionado com a lesão e 

modernização administrativa dos órgãos públicos 

responsáveis pela execução da política relacionada com a 

defesa do interesse desenvolvido. 

(...)  A doutrina se refere ao fundo de reparação de 

interesses difusos como fluid recovery, ou seja, alude ao 

fato de que deve ser usado com certa flexibilidade, para 

uma reconstituição que não precisa ser exatamente à da 

reparação do mesmo bem lesado. O que não se pode é 

usar o produto do fundo em contrariedade com sua 

destinação legal, como para custear perícias. 

(...)  Ao criar-se um fundo fluído, enfrentou-se o 

problema de maneira razoável. Mesmo nas hipóteses 

acima exemplificadas, sobrevindo condenação, o dinheiro 

obtido será usado em finalidade compatível com sua 

causa. Assim, no primeiro exemplo, poderá ser utilizado 

para reconstituição, manutenção ou conservação de 

outras obras de arte, ou para conservação de museus ou 

lugares onde elas se encontrem... (A defesa dos 

interesses difusos em juízo. 9ª ed. Ver. E atual. São 

Paulo: Saraiva, 1997. pp. 153 e 154) 

Assim, o Ministério Público do Trabalho propõe, como dano moral 
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coletivo, para a reparação aos interesses difusos, que seja condenada a ré a 

realizar especificamente medidas que vão melhorar a segurança nas 

plataformas brasileiras, além de as duas rés realizarem o pagamento de 

indenização em dinheiro para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Entende o Ministério Público, quanto à segunda forma de 

reparação do dano moral coletivo, que é bastante razoável a fixação da 

indenização pela lesão a direitos difusos, por dano moral coletivo, estimados a 

partir da  natureza, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação 

econômica do ofensor, eventual proveito obtido com a conduta ilícita, o grau de 

culpa ou dolo, a verificação de reincidência e a intensidade, maior ou menor, do 

juízo de reprovabilidade social da conduta adotada no valor de R$ 

100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a primeira ré e de R$ 

80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) para a segunda ré. Verifica-se que se 

tratam de empresas transnacionais, afrontando a legislação trabalhista, em 

ilegítimo destemor das instituições de proteção às normas trabalhistas.  

Trata-se de indenização simbólica, considerando-se os malefícios 

causados pela ré com as condutas ilegais, privando um grande número de 

trabalhadores de todas as garantias trabalhistas e previdenciárias.  

Esses valores deverão ser revertidos em prol de um fundo 

destinado à reconstituição dos bens lesados, conforme previsto no artigo 13 da 

Lei n. 7.347/85.  No caso de interesses difusos e coletivos na área trabalhista, 

esse fundo é o FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador -, que, instituído pela 

Lei n. 7.998/90, custeia o pagamento do seguro-desemprego (art. 10) e o 

financiamento de políticas públicas que visem à redução dos níveis de 

desemprego, o que propicia, de forma adequada, a reparação dos danos 

sofridos pelos trabalhadores, aqui incluídos os desempregados que buscam 

uma colocação no mercado. 

Sem prejuízo dessa indenização em dinheiro, requer o Ministério 

Público do Trabalho a imputação de obrigações, também como reparação do 
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dano moral coletivo causado pela primeira ré, com o objetivo de reconstituir os 

bens lesados, garantindo mais segurança nas operações em plataformas no 

Brasil. Essas obrigações são: 

1) Equipar e manter uma sala de crise (de monitoramento de 

resposta a emergência) na Agência Nacional de Petróleo para uso 

compartilhado pelos órgãos de fiscalização da indústria do petróleo, conforme 

detalhamento anexo; 

 2) Desenvolver - em conjunto com a Agência Nacional de 

Petróleo e Ministério do Trabalho e Previdência Social - e manter sistemas 

informatizados para compartilhamento de cadastro e informações de segurança 

de incidentes, auditorias e documentação de segurança operacional (por 

exemplo, DSO dinâmica, SISO-Incidentes, SISO-auditoria), conforme 

detalhamento anexo; 

3) Prover capacitação para a Agência Nacional do Petróleo, 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Marinha do Brasil, Ministério 

Público do Trabalho  e Ministério do Trabalho e Previdência Social com temas 

de análise de riscos, resposta e investigação de acidentes e áreas classificadas 

com ementas e  instrutores definidos no anexo.  

4) Prover equipamentos para equipes de fiscalização da Agência 

Nacional do Petróleo, Marinha do Brasil e do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social: trena digital, máquina fotográfica, computadores, macacão 

RF (nomex),  bota de segurança, óculos de segurança com grau,  conforme 

anexo. 

 

V. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA 

No caso em tela, verificam-se presentes todos os requisitos que 

ensejam o deferimento de tutela de evidência. Os elementos do inquérito civil 

instruído pelo Ministério Público revelam que há prova inequívoca (art. 311, IV 
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do novo CPC, caput) de violação de direitos dos trabalhadores: 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 

(...) 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental 

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que 

o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Assim, requer-se, inicialmente, a concessão de tutela de 

evidência a fim de que sejam imediatamente condenados os réus nos pedidos 

abaixo realizados, nos termos do art. 12 da Lei 7.347/85. 

 

V. DOS PEDIDOS 

Em face ao exposto, requer o Ministério Público do Trabalho  

 

1) EM TUTELA DE EVIDÊNCIA:  

 

1.1) seja a primeira ré condenada às seguintes obrigações em 

todas as suas unidades no país: 

a) proibir a exposição de pessoas, inclusive da brigada, a 

atmosferas explosivas, devendo calibrar os sensores de gás existentes em 

todas as áreas da plataforma (fixos e portáteis), com a devida correlação ao 

gás/gases identificados naquela área (de acordo com a FISPQ), de acordo com 

as versões mais atualizadas das normas brasileiras NR-33 e NBR 14.787 da 

ABNT. Os brigadistas devem usar detectores oxi-explosímetros.  Deve ser 

proibida a entrada de brigadistas e quaisquer outros trabalhadores em 

atmosfera de Risco, ou seja, acima de 10% do LEL referentes ao volume do 
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gás de calibração identificado previamente via estudo de substâncias 

inflamáveis; 

b) não deixar a unidade sem a equipe hierárquica completa; 

c) capacitar os trabalhadores nos processos de trabalho que 

atuem, bem como a sua conscientização quanto à necessidade do 

cumprimento dos procedimentos; 

d) somente permitir a realização de trabalho envolvendo o uso de 

equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas, nas áreas 

sujeitas à existência e/ou formação de atmosferas explosivas ou misturas 

inflamáveis, após a emissão de Permissão de Trabalho; 

e) elaborar e documentar as análises de riscos das operações ou 

das atividades nas plataformas; 

f) conceber, treinar e fazer cumprir instruções específicas para 

reação a situação de emergência; 

g) não abreviar o tempo de paradas programadas de manutenção; 

h) empregar efetivamente os critérios de projeto e a filosofia de 

segurança adotados para a planta de processamento;  

i) não estocar hidrocarbonetos contrariamente aos requisitos 

obrigatórios do projeto de cada unidade que opere; 

j) efetivamente adotar seus procedimentos de gerenciamento de 

mudanças;  

k) realizar completamente o comissionamento dos equipamentos 

em todas as etapas, devendo ser implementadas as salvaguardas, gerenciadas 

as recomendações provenientes de análises de risco e realizar a atualização 

de todos os procedimentos; 

l) implementar efetivamente o sistema de gestão de segurança 

operacional; 

m) realizar o acompanhamento da implementação das 
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recomendações oriundas das análises de risco realizadas antes do início da 

operação de cada unidade; 

n) não utilizar equipamentos, como raquetes em válvulas, de 

forma inadequada e sem atendimentos de requisitos; 

o) considerar todos os aspectos que possam trazer riscos ao 

projeto; 

p) realizar corretamente as passagens de serviço entre as 

equipes; 

q) seguir fielmente o plano de Respostas a Emergência da 

Unidade, que deve também trazer instruções claras quanto aos procedimentos 

a serem realizados; 

r) proteger o casario e a enfermaria, para que sejam os lugares 

mais seguros das unidades; 

s) não permitir a desmobilização de pontos de encontro durante 

os incidentes; 

t) garantir a disponibilidade dos recursos de resposta, mediante a 

prévia identificação dos cenários acidentais; 

u) implantar e manter um sistema de treinamento, qualificação e 

certificação de competências pessoais nas atividades de montagem, inspeção 

e manutenção de equipamentos e instalações elétricas em atmosferas 

explosivas. 

 

 

1.2) seja a segunda ré condenada às seguintes obrigações em 

todas as suas unidades no país: 

a) não ofertar, em contratos de afretamento e operação de 

plataformas com qualquer empresa, bônus financeiro ou qualquer benefício 

contratual para a abreviação de tempo de paradas anuais de manutenção, bem 

como prever multas ou sansões para paradas extraordinárias quando 
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comprovado motivo de segurança operacional; 

b) não permitir ou exigir ou incentivar a guarda de condensado em 

plataformas em que não haja previsão e/ou preparação para tal procedimento; 

c) manter helicóptero de resgate aeromédico (MEDVAC) sempre 

disponível em cada base de operações, bem como exigir que o helicóptero de 

passageiros fique de sobreaviso em tempo integral para realização das 

missões de salvatagem. 

d) garantir a disponibilidade dos recursos de resposta, mediante a 

prévia identificação dos cenários acidentais realizando a capacitação e s 

disponibilidade de recursos que garantam que os sistemas de gerenciamento 

sejam de fato implementados.  

e) realizar o acompanhamento da implementação das 

recomendações oriundas das análises de risco realizadas antes do início da 

operação de cada unidade, própria ou terceirizada; 

f) proibir a exposição de pessoas, inclusive da brigada, a 

atmosferas explosivas, devendo calibrar os sensores de gás existentes em 

todas as áreas da plataforma (fixos e portáteis), com a devida correlação ao 

gás/gases identificados naquela área (de acordo com a FISPQ), de acordo com 

as versões mais atualizadas das normas brasileiras NR-33 e NBR 14.787 da 

ABNT. Os brigadistas devem usar detectores oxi-explosímetros.  Deve ser 

proibida a entrada de brigadistas e quaisquer outros trabalhadores em 

atmosfera de Risco, ou seja, acima de 10% do LEL referentes ao volume do 

gás de calibração identificado previamente via estudo de substâncias 

inflamáveis; 

g) não permitir que suas contratadas operem unidades sem a 

equipe hierárquica completa; 

1.3) na hipótese de descumprimento da decisão, cominação de 

multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por infração às obrigações 

acima, reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 
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2) DEFINITIVAMENTE: 

2.1) seja a primeira ré condenada às seguintes obrigações em 

todas as suas unidades no país: 

a) proibir a exposição de pessoas, inclusive da brigada, a 

atmosferas explosivas, devendo calibrar os sensores de gás existentes em 

todas as áreas da plataforma (fixos e portáteis), com a devida correlação ao 

gás/gases identificados naquela área (de acordo com a FISPQ), de acordo com 

as versões mais atualizadas das normas brasileiras NR-33 e NBR 14.787 da 

ABNT. Os brigadistas devem usar detectores oxi-explosímetros.  Deve ser 

proibida a entrada de brigadistas e quaisquer outros trabalhadores em 

atmosfera de Risco, ou seja, acima de 10% do LEL referentes ao volume do 

gás de calibração identificado previamente via estudo de substâncias 

inflamáveis; 

b) não deixar a unidade sem a equipe hierárquica completa; 

c) capacitar os trabalhadores nos processos de trabalho que 

atuem, bem como a sua conscientização quanto à necessidade do 

cumprimento dos procedimentos; 

d) somente permitir a realização de trabalho envolvendo o uso de 

equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas, nas áreas 

sujeitas à existência e/ou formação de atmosferas explosivas ou misturas 

inflamáveis, após a emissão de Permissão de Trabalho; 

e) elaborar e documentar as análises de riscos das operações ou 

das atividades nas plataformas; 

f) conceber, treinar e fazer cumprir instruções específicas para 

reação a situação de emergência; 

g) não abreviar o tempo de paradas programadas de manutenção; 

h) empregar efetivamente os critérios de projeto e a filosofia de 
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segurança adotados para a planta de processamento;  

i) não estocar hidrocarbonetos contrariamente aos requisitos 

obrigatórios do projeto de cada unidade que opere; 

j) efetivamente adotar seus procedimentos de gerenciamento de 

mudanças;  

k) realizar completamente o comissionamento dos equipamentos 

em todas as etapas, devendo ser implementadas as salvaguardas, gerenciadas 

as recomendações provenientes de análises de risco e realizar a atualização 

de todos os procedimentos; 

l) implementar efetivamente o sistema de gestão de segurança 

operacional; 

m) realizar o acompanhamento da implementação das 

recomendações oriundas das análises de risco realizadas antes do início da 

operação de cada unidade; 

n) não utilizar equipamentos, como raquetes em válvulas, de 

forma inadequada e sem atendimentos de requisitos; 

o) considerar todos os aspectos que possam trazer riscos ao 

projeto; 

p) realizar corretamente as passagens de serviço entre as 

equipes; 

q) seguir fielmente o plano de Respostas a Emergência da 

Unidade, que deve também trazer instruções claras quanto aos procedimentos 

a serem realizados; 

r) proteger o casario e a enfermaria, para que sejam os lugares 

mais seguros das unidades; 

s) não permitir a desmobilização de pontos de encontro durante 

os incidentes/ 

t) garantir a disponibilidade dos recursos de resposta, mediante a 

prévia identificação dos cenários acidentais; 

u) implantar e manter um sistema de treinamento, qualificação e 
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certificação de competências pessoais nas atividades de montagem, inspeção 

e manutenção de equipamentos e instalações elétricas em atmosferas 

explosivas. 

 

 

2.2) seja a segunda ré condenada às seguintes obrigações em 

todas as suas unidades no país: 

a) não ofertar, em contratos de afretamento e operação de 

plataformas com qualquer empresa, bônus financeiro ou qualquer benefício 

contratual para a abreviação de tempo de paradas anuais de manutenção, bem 

como prever multas ou sansões para paradas extraordinárias quando 

comprovado motivo de segurança operacional; 

b) não permitir ou exigir ou incentivar a guarda de condensado em 

plataformas em que não haja previsão e/ou preparação para tal procedimento; 

c) manter helicóptero de resgate aeromédico (MEDVAC) sempre 

disponível em cada base de operações, bem como exigir que o helicóptero de 

passageiros fique de sobreaviso em tempo integral para realização das 

missões de salvatagem. 

d) garantir a disponibilidade dos recursos de resposta, mediante a 

prévia identificação dos cenários acidentais realizando a capacitação e s 

disponibilidade de recursos que garantam que os sistemas de gerenciamento 

sejam de fato implementados.  

e) realizar o acompanhamento da implementação das 

recomendações oriundas das análises de risco realizadas antes do início da 

operação de cada unidade, própria ou terceirizada; 

f) proibir a exposição de pessoas, inclusive da brigada, a 

atmosferas explosivas, devendo calibrar os sensores de gás existentes em 

todas as áreas da plataforma (fixos e portáteis), com a devida correlação ao 

gás/gases identificados naquela área (de acordo com a FISPQ), de acordo com 
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as versões mais atualizadas das normas brasileiras NR-33 e NBR 14.787 da 

ABNT. Os brigadistas devem usar detectores oxi-explosímetros.  Deve ser 

proibida a entrada de brigadistas e quaisquer outros trabalhadores em 

atmosfera de Risco, ou seja, acima de 10% do LEL referentes ao volume do 

gás de calibração identificado previamente via estudo de substâncias 

inflamáveis; 

g) não permitir que suas contratadas operem unidades sem a 

equipe hierárquica completa; 

2.3) na hipótese de descumprimento da decisão, cominação de 

multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por infração às obrigações 

acima, reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 

2.4) A condenação das rés, pelo dano moral coletivo decorrente 

da lesão difusa ao meio ambiente do trabalho, no valor de R$ 100.000.000,00 

(cem milhões de reais) para a primeira ré e de R$ 80.000.000,00 (oitenta 

milhões de reais) para a segunda ré, reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador). 

2.5) Também como parte da reparação pelo dano moral coletivo, 

requer o Ministério Público do Trabalho que seja a primeira ré obrigada a: 

a) equipar e manter uma sala de crise (de monitoramento de 

resposta a emergência) na Agência Nacional de Petróleo para uso 

compartilhado pelos órgãos de fiscalização da indústria do petróleo, conforme 

detalhamento anexo; 

 b) desenvolver - em conjunto com a Agência Nacional de 

Petróleo e Ministério do Trabalho e Previdência Social - e manter sistemas 

informatizados para compartilhamento de cadastro e informações de segurança 

de incidentes, auditorias e documentação de segurança operacional (por 

exemplo, DSO dinâmica, SISO-Incidentes, SISO-auditoria), conforme 

detalhamento anexo; 
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c) prover capacitação para a Agência Nacional do Petróleo, 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Marinha do Brasil, Ministério 

Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Previdência Social com temas 

de análise de riscos, resposta e investigação de acidentes e áreas classificadas 

com ementas e instrutores definidos no anexo.  

d) prover equipamentos para equipes de fiscalização da Agência 

Nacional do Petróleo, Marinha do Brasil e do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social: trena digital, máquina fotográfica, computadores, macacão 

RF (nomex), bota de segurança, óculos de segurança com grau, conforme 

anexo. 

Requer-se a citação das rés para, querendo, responder à 

presente ação e protesta-se pela produção de todas as provas em direito 

admitidas, inclusive depoimento pessoal dos representantes legais das rés. 

Finalmente, pede-se sejam julgados procedentes todos os 

pedidos, atribuindo-se à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 

180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais). 

Termos em que pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2016 

 

RODRIGO DE LACERDA CARELLI 

Procurador do Trabalho 


