
PROTOCOLO 
 
DISCIPLINA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
SOBRE OS ESTUDOS APRESENTADOS PELA CDURP 
PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 
REALIZADAS NOS ESTUDOS DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA E DE TRÁFEGO NO QUE TANGE À 
QUESTÃO DA MOBILIDADE URBANA - PROJETO 
“PORTO MARAVILHA” 
 
 
Objeto 
 
Art. 1º - Estabelecer procedimentos para a realização de 
audiência pública no âmbito da complementação dos 
estudos de mobilidade urbana que integram os Estudos 
de Impacto de Vizinhança – EIV e de Tráfego do 
empreendimento “Porto Maravilha”. 
 
Finalidade e Objetivos 
 
Art. 2° – A audiência pública destina-se a fomentar e 
permitir a participação pública das entidades e membros 
da sociedade civil interessados em discutir os impactos na 
mobilidade urbana do empreendimento descrito no art. 
1°. Além de dar transparência e maior publicidade, tem 
por finalidade: 
 
I – expor os dados e as informações relevantes em 
relação ao empreendimento, no que tange a: 



a) características do empreendimento; 
c) diagnóstico dos impactos na fase de obras e operação; 
d) extensão e magnitude dos impactos;  
e) medidas mitigadoras e compensatórias;  
f) programas de controle e monitoramento;  
g) impactos cumulativos e sinérgicos. 
 
II – obter o conhecimento de informações que possam ser 
úteis para a avaliação dos estudos complementares de 
que trata o art. 1º, notadamente para se aferir a correção 
dos documentos/laudos/relatórios apresentados. Essas 
informações serão levadas ao empreendedor e 
comunicadas ao órgão licenciador para fins de 
consideração no licenciamento do empreendimento e 
eventual imposição de condicionantes na respectiva 
licença. 

 
III - recolher sugestões, críticas e comentários que serão 
registrados, analisados e, a depender de sua relevância e 
do resultado de que trata a análise referida no inciso 
anterior, comunicados ao d. Juízo da 8ª Vara de Fazenda 
Pública da Comarca da Capital (processo nº 0052698-
24.2013.8.19.0001). 
 
Data, horário e local 
 
Art. 3° – A audiência pública será realizada a partir das 17 
(dezessete) horas do dia 10 de julho de 2013, quarta-
feira, no auditório da sede do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, localizado na Av. Marechal 
Câmara, nº 370, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 



 
Participantes e Composição da Mesa 
 
Art. 4° – Participarão da audiência: 
 
I – Integrando a Mesa Diretora: 
 
a) o Presidente e o 1º e 2º Vice-Presidentes, integrantes 
do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente – 
GAEMA e da Promotoria de Urbanismo da Capital, a 
quem competirá dirigir os trabalhos e mediar os debates; 
b) o Secretário, servidor público integrante do quadro dos 
órgãos mencionados na alínea anterior; 
c) integrantes do Grupo de Apoio Técnico Especializado – 
GATE do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a 
quem competirá, dentre outras funções, os comentários 
técnicos sobre os estudos de complementação 
apresentados (art.1º). 
 
II – Integrando a Mesa Diretora, como convidados: 
a) membros do Ministério Público Estadual e Federal; 
b) demais autoridades e representantes de órgãos 
públicos presentes, a critério do Presidente; 
 
III – Em mesa distinta, inclusive quando lhes couber a 
palavra: 
 
a) representantes do empreendedor; 
b) membros da equipe multidisciplinar, notadamente da 
sociedade de consultoria responsável pela elaboração dos 
estudos do projeto em referência. 



 
IV – No Plenário, inclusive quando lhes couber a palavra:  
a) entidades civis; 
b) público em geral. 
 
§1º - Será assegurada a livre participação de pessoas 
físicas ou jurídicas interessadas no plenário da Audiência 
Pública, desde que tenham se identificado e assinado o 
livro de registro que constará de local próprio no 
auditório (art.3º). 
 
§ 2° - A ausência das pessoas referidas nos incisos II e III 
não prejudicará a realização da audiência pública.  
§ 3° – Na ausência do Presidente, os Vice-Presidentes 
assumirão suas prerrogativas para a realização da 
Audiência Pública. 
 
Abertura e início 
 
Art. 5° – No dia, hora e local divulgados, após compor a 
mesa e à execução do hino nacional, o Presidente 
declarará aberta a audiência pública, assim como aberto 
o prazo para a apresentação de perguntas escritas e 
inscrições para o uso da palavra durante os debates, 
procedendo-se a breve exposição sobre o rito e as 
finalidades da audiência pública. 
 
§ 1° – O Presidente, em seguida à exposição sobre o rito e 
as finalidades da audiência pública, poderá facultar aos 
demais integrantes da mesa diretora (art. 4º, inciso I), por 
tempo não superior a cinco minutos, breve manifestação 



introdutória. 
 
§ 2° – Em seguida, terão a palavra, por no máximo 60 
(sessenta) minutos, os representantes do empreendedor 
e da equipe multidisciplinar, que farão as suas 
apresentações. 
 
§ 3° – Além dos temas e questões referidos no art. 2º, I, o 
empreendedor e a equipe multidisciplinar poderão 
abordar outros que lhe sejam conexos, observando-se, 
em todos os casos, os seguintes critérios: 
 
I – imparcialidade; 
II – clareza; 
III – objetividade; 
IV – linguagem acessível para fins de compreensão do 
público alvo;  
V – abordagem mais detida e destacada, dentro do tempo 
concedido, dos impactos na mobilidade urbana do 
empreendimento em questão, assim como das 
decorrentes medidas de mitigação e compensação; 
VI – metodologia e recursos audiovisuais empregados de 
acordo com as finalidades da audiência pública. 
 
§ 4° – O Presidente permitirá, se entender necessário, a 
prorrogação dos prazos para as apresentações a que se 
refere este artigo, hipótese em que fixará o tempo 
suplementar que reputar suficiente. 
 
Intervalo e Debates 



 
Art. 6º – Ao término das apresentações e após intervalo 
de no máximo 30 (trinta) minutos, o Presidente declarará 
findo o prazo para apresentação de perguntas escritas e 
inscrições individuais para o uso da palavra, declarando 
aberta a fase de comentários, perguntas e debates. 
 
§ 1° – Os membros do Ministério Público, inclusive os 
integrantes da Mesa Diretora, iniciarão com os seus 
comentários e indagações, fazendo-o pelo tempo mínimo 
e máximo de 30 e 50 minutos, respectivamente. Será 
facultado aos membros do Ministério Público cederem o 
uso da palavra, pelo tempo referido neste parágrafo, aos 
integrantes de sua equipes técnica (GATE).  
 
§ 2° – Em seguida, o Presidente facultará o uso da palavra 
por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) minutos aos 
representantes da entidades civil que o tiverem 
requerido, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 4º do 
artigo anterior. 
 
Réplica  
 
Art. 7º – Ao término das perguntas, comentários e críticas 
dos representantes do Ministério Público e das entidades 
civis a que se refere o artigo anterior, o Presidente 
passará a palavra ao representante do empreendedor e 
aos membros da equipe multidisciplinar, que terão de 15 
a 20 minutos para réplica. Fica facultada a prorrogação 
desse tempo pelo Presidente, nos termos do parágrafo 4º 
do artigo 5º. 



 
Segunda Fase de Debates: Individuais 
 
Art. 8º – Finda a réplica do representante do 
empreendedor e da equipe multidisciplinar, terá início a 
fase de perguntas comentários, críticas, e opiniões 
individuais, escritas e/ou orais.  
 
§ 1° – O Presidente ou o Secretário, após organizarem as 
perguntas escritas por assunto, as formulará ao 
empreendedor e à equipe multidisciplinar, indicando o 
nome de seus autores.  
 
§ 2° – Caso as mesmas perguntas tenham sido 
respondidas durante a fase de réplica ao Ministério 
Público e entidades civis, o Presidente informará este 
fato, passando à próxima pergunta e assim 
sucessivamente. 
 
§ 3° – O representante do empreendedor e a equipe 
multidisciplinar terão no máximo 5 (minutos) para 
responder a cada grupo de perguntas, sem prejuízo do 
quanto disposto no parágrafo 4º do artigo 5º.  
 
§ 4° – Findas as perguntas escritas e respostas, o 
Presidente cederá o uso da palavra aos indivíduos 
inscritos, por duração máxima de 5 (cinco) minutos para 
cada, sem prejuízo do quanto disposto no §4º do artigo 
5º. 
 
§ 5° – De acordo com o teor das respostas às perguntas 



formuladas nos termos do parágrafo anterior, veiculadas 
no tempo e na forma previstas no §3º deste artigo, o 
Presidente poderá conceder no máximo 5 (cinco) minutos 
ao empreendedor e a equipe multidisciplinar para 
complementações e esclarecimentos, caso entenda 
necessário.  
 
§ 6° – Considerando não respondida adequadamente 
qualquer pergunta apresentada ao empreendedor e/ou 
equipe multidisciplinar, o Presidente poderá determinar 
novo prazo para resposta. 
 
Encerramento 
 
Art. 9º – Ao término das perguntas e respostas, o 
Presidente facultará aos integrantes das Mesas, por 3 
(três) minutos cada, oportunidade de apresentar 
considerações finais. 
 
Art. 10 – Após as considerações finais do art. 9º, o 
Presidente declarará encerrada a audiência pública, 
facultando aos presentes, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a entrega de documentos e a apresentação de 
perguntas escritas adicionais além das apresentadas após 
o prazo do caput do art. 6º. 
 
Parágrafo único – Em até 2 (dois) dias úteis posteriores à 
realização da audiência pública, o Ministério Público 
encaminhará ao empreendedor os documentos e 
perguntas referidas no caput, provocando-o para que se 
manifeste por escrito e no prazo de até 5 (cinco) dias do 



seu encaminhamento (por qualquer meio idôneo, como 
e-mail, ofício, etc.), sem prejuízo de eventual 
complementação ou retificação dos estudos. 
 
Disposições finais 
 
Art. 11 - O Presidente poderá, se entender necessário, 
permitir a prorrogação dos prazos para comentários e 
manifestações orais estipulados neste Protocolo, assim 
como ceder, por no máximo 5 (cinco) minutos, o uso da 
palavra aos integrantes da Mesa Diretora para resposta a 
eventuais perguntas.  
 
Art. 12 - A audiência pública será filmada e seu arquivo 
digital de vídeo e áudio, sem edições, deverá ser 
armazenado no Ministério Público e entregue ao 
empreendedor e à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SMAC, neste último caso para anexação aos 
autos do processo de licenciamento ambiental do 
empreendimento.  
 
Art. 13 - Serão disponibilizados aos presentes no recinto 
da audiência pública, para consulta, pelo menos dois 
exemplares impressos dos estudos de complementação 
do EIV e Impacto Viário a que se refere o art. 1º, além de 
cópia deste Protocolo. 
 
 
Art. 14 - Quando necessário, por motivos de força maior, 
conveniência ou para a segurança dos participantes, o 
Presidente poderá suspender a audiência pública, 



designando, desde logo, se possível, dia, hora e local para 
a sua continuidade. 
 
Parágrafo único - A qualquer momento, o Presidente 
poderá restringir o uso da palavra daquele que faltar com 
os deveres de urbanidade, civilidade e decoro. 
 
Art. 15 – Em não havendo previsão específica neste 
Protocolo para determinada situação ou circunstância, o 
Presidente poderá considerar, subsidiariamente e naquilo 
que for compatível, a Resolução CONEMA nº 35 de 15 de 
agosto de 2011. 
 
Art. 16 – Este protocolo produzirá efeitos a partir de sua 
juntada aos autos do procedimento administrativo 
formado para acompanhar o processo tombado sob o nº 
0052698-24.2013.8.19.000. 
 
Rio de Janeiro, 26 de junho de 2013. 


