
Ref.:
Inquérito Civil n. 1.16.000.002575/2015-36
Assunto:  uso de Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) pela  Companhia de Eletricidade do 
Amapá.

RECOMENDAÇÃO nº 17/2017 - MPF/PR/AP/GAPR4 

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, pelo  Procurador  da  República 

signatário, no exercício da atribuição prevista no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar 

nº 75/93, com fundamento nas questões de fato e de direito a seguir delineadas e

CONSIDERANDO tratar-se  o  Parquet  Federal  de  instituição  permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime  democrático,  dos  interesses  sociais  e  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  nos 

termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 1º da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbem o zelo e as medidas 

necessárias para garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, nos moldes do art. 129, inciso II, 

da Constituição da República, e do art. 2º da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público Federal a proteção dos 

interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos ao meio ambiente  através 

da adoção de medidas para concretização dos direitos constitucionalmente assegurados, nos 

termos do art. 129, incisos III e IX da Constituição Federal e artigo 5º, incisos I, III, “d”, “e”, 

V, “b”, VI, e artigo 6º, incisos VII, “b”, XIV, “f” e “g”, todos da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO a  competência  do  Ministério  Público  Federal  para  a 

promoção  do inquérito  civil  e  da  ação civil  pública,  como instrumentos  de  proteção dos 
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interesses indisponíveis, difusos e coletivos, consoante estabelecido no art. 6º, inciso VII, da 

Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO  a  competência  do  Ministério  Público  para  “expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como  

ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover”, com a fixação de 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, consoante inciso XX do art. 6º da Lei 

Complementar n.º 75/93 c/c artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 87/2006, do 

CSMPF;

CONSIDERANDO  que  o  art.  225  da  Constituição  Federal  estabelece  que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações,  de  modo  que  o  direito 

constitucional  ao  meio  ambiente  equilibrado implica,  necessariamente,  no  correlato  dever 

fundamental de atuação protetiva do meio ambiente pelos órgãos públicos;

CONSIDERANDO as atribuições do 4º Ofício da Procuradoria da República 

no Estado do Amapá para as questões ambientais  e serviços públicos correlatos,  matérias 

afetas à  4ª  (Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural),  nos termos do art.  13, da 

Portaria PR/AP n.º 121/2013;

CONSIDERANDO  que tramita na Procuradoria da República no Estado do 

Amapá o  Inquérito Civil Público nº    1.16.000.002575/2015-36  , que tem por objeto  apurar 

possíveis  deficiências  no controle estatal  sobre o uso de Poluentes  Orgânicos Persistentes 

(POP),  substâncias  orgânicas  que  permanecem no meio  ambiente  por  longos  períodos  de 

tempo e são nocivas a seres humanos e animais;

CONSIDERANDO que a Nota Informativa nº 15/2016 do Ministério do Meio 

Ambiente  -  MMA aponta  a  Companhia  de  Eletricidade  do  Amapá  como  relacionada  à 

contaminação, decorrente de armazenagem de agrotóxico (POP) na cidade de Macapá;

CONSIDERANDO que  a  armazenagem  de  POP  pela  CEA,  nos  termos 

noticiados  pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente,  está  relacionada  à  presença  de  PCB1, 

1 Bifenilas Policloradas – compostos organoclorados tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente.
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comercializada  com  o  nome  de  óleo  ascarel,  na  composição  do  óleo  isolante  dos 

transformadores  antigos  armazenados  no  pátio  da  empresa  amapaense  de  distribuição  de 

energia elétrica;

CONSIDERANDO que a proibição do uso de PCB ocorreu a partir de 1981 e 

que a presunção da CEA é a de que os equipamentos das décadas de 70 e 80 são os que 

provavelmente  utilizavam  PCB  na  composição  do  óleo  isolante  dietétrico,  sem  saber 

identificar quais dos equipamentos da Companhia, de fato, contem o agrotóxico e em qual 

quantidade;

CONSIDERANDO a informação da CEA de que centenas de unidades foram 

leiloadas  em  2011  e  2016,  não  indicando  os  adquirentes  ou  a  destinação  final  dos 

transformadores que utilizavam o poluente;

CONSIDERANDO  a  existência  de  equipamentos  depositados  no  pátio  da 

Companhia,  em contato  direito  com o solo,  podendo ser  equipamentos  que  usam o  óleo 

ascarel; 

Resolve  RECOMENDAR  ao  Ilustríssimo  Senhor  MARCELINO  DA 

CUNHA MACHADO NETO, Presidente da Companhia  de  Eletricidade do Amapá - 

CEA que, diante das circunstâncias objetivamente identificadas acima e a responsabilidade 

objetiva do empreendedor com o meio ambiente, adote as seguintes providências:

I  –  realize  inventário  estadual  para  identificar  a  existência  de 

transformadores,  tanto  em  utilização  como  em  estoque,  que  contenham 

compostos  organoclorados  POP,  devendo  o  levantamento  informar 

precisamente o número de transformadores por ventura contaminados, data 

de fabricação, localização, volume de óleo isolante (ascarel), condições de 

armazenamento, dentre outras informações indispensáveis;

II – informar se os transformadores tombados sob o nº 7528, 333, 453, 91, 

160, 99684, 536, 534, 2494, 543, 367, 551, 2402, 99833, 643, 516, 628, 

1145, 99764, 99937, 499, 2031, 641, 148, 2466, 538, 2380, 622, 2389, 252, 

1781,  1777,  3337,  2387,  1634,  655,  332,  89595,  7179,  13590,  90094, 

95006, 13907, cujas datas de fabricação sugerem a utilização de  compostos 
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organoclorados POP, estão em funcionamento, localização, estado atual de 

conservação e/ou de armazenamento;

III  –  adote  as  medidas  necessárias  para  o  adequado  recolhimento  em 

depósito e posterior desfazimento de eventuais transformadores com POP, 

apresentando, em até 10 (dez dias), cronograma de substituição  no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias dos eventuais transformadores poluentes.

Outrossim, o Ministério Público Fixa o prazo de 10 (dez) dias úteis para que 

informe sobre o acatamento ou não de presente recomendação.  Em caso positivo,  deverá 

encaminhar documentos acerca das providências adotadas no caso em tela.

Por  fim,  adverte  que  o  desatendimento  desta  recomendação  importará  na 

adoção das medidas judiciais cabíveis, para os fins de corrigir as ilegalidades constatadas e 

promover as respectivas responsabilidades porventura configuradas.

Macapá/AP, 3 de maio de 2017.

Joaquim Cabral da Costa Neto
Procurador da República
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