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EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ FEDERAL DA VARA FEDERAL DA

sEÇÃo JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO COMPETENTE POR

DISTRIBUlÇAo.

o MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL, por sua

Procuradora da República signatária, vem, com fundamento no art.

129, lU da Constituição Federal, no art.1 0, inciso I e art.3°, da Lei n°

7.347/85 e na LeinO8.429/92, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBUCA CUMULADA COM

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E

COM PEDIDO DE LIMINAR

1) COMPANHIA .Doc:As DO RIo DE JANEIRO, representado por seu

Diretor-Presidente, com sede na Rua do Acre, nO 21/9° andar,

nesta cidade;

2) FuNDAÇÃO EsTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIo AMBIENI'E - FEEMA,

representada por seu Presidente, com sede na Av.Nossa Senhora

de Copacabana, n° 493, 10°andar, Copacabana, nesta cidade;



MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL

.'~I PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
'''i {.~'>
,--~~,..•

3) ANtoNIO EDUARDO TvRANO FlLBo, brasileiro, casado, portador da

carteira de identidade n° 2205644 - IFP e do CPF n° 099652977-

20, servidor público lotado na Secretaria de Estado de Trabalho e

Ação Social, matricula 0180688-4, EX-PRESIDENTE DA FEEMA,

residente e domiciliado na Estrada da Barra da Tijuca, n° 1006,

bloco3, aptO1101, nesta cidade;

Trata-se de Ação Civil Pública objetivando o cumprimento

de obrigação contida na legislação ambiental constitucional e

infraconstitucional, a fim de compelir as duas primeiras rés à obrigação

de reparar os danos causados ao mar territorial da Baía de Sepetiba,

bem como à fauna e à flora aquáticas, e às praias da região, decorrentes

das obras de dragagem do canal sul de acesso à Baía, para a ampliação

de seu Porto. Além da condenação da ré FEEMA à obrigação de

fiscalizar eficazmente a obra; e a responsabilização do ex-Presidente

desse órgão, por ato de improbidade praticado no exercício de sua

função.

A Carta Magna de 1988 enumera expressamente em seu

art. 20, quais são os bens de domínio da União, dentre eles, o mar

territorial (inciso VI)e as praias (incisoVII).
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Com efeito, o art. 109, I, ainda do Texto Maior, determina a

competência da Justiça Federal para "processar e julgar as causas em

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes {.../'.

Inegável, portanto, o interesse da União, na medida em que os danos

decorrentes de obras de dragagem l1aBaía de Sepetiba, além de afetar o

meio ambiente (direito e dever de todos, nos termos do art. 225, CF),

agride mais especificamente bem de sua propriedade, o qual tem o

dever legal de zelar e proteger.

Ademais, o Decreto-LeinO221, de 28.02.67, no seu art. 3°,

dispõe ser do domínio público todos os animais e vegetais que se

encontrem nas águas dominicais. Ora, a fauna marinha característica

da Baía de Sepetiba (crustáceos, moluscos e diversos tipos de peixes) é

parte integrante do mar territorial, estando também sob o domínio da

União.

Releva esclarecer ainda que, nos termos do art. 6°, IV, da

Lei n° 6.938/81, incumbe ao IBAMAexecutar e fazer executar, como

órgão federal, a política nacional e as diretrizes govemamentais fIxadas

para o meio ambiente, o que também justifIca o interesse federal na

ação.

Portanto, a Justiça Federal é competente para processar e

julgar a presente ação tendo em vista o interesse federal na proteção e

conservação do referido bem, uma vez que segundo a Carta Magna de

1988, em seu art. 225, "todos têm direito ao meio ambiente
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ecologicamente equiUbrado, bem. de uso comum do povo e
essenclal à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e

à coletividade o dever de defendê-Ioe preservá-IoPara as presentes
e futuras gerações".

Além disso, a tão-somente presença do Ministério Público

Federal, na qualidade de autor do feito que envolvequestão federal, tem

merecido do STJ a confrrmação da competéncia da Justiça Federal para

processar e julgar os feitos nos quais o órgão é parte. Veja-seo julgado:

"PROCESSUAL MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL.

Se o Ministério Público Federal é parte, a Justiça Federal é

comPetente para conhecer do processo." (Decisão do STJ, no

Conflito de ComPetência n° 4. 927-0-DF, por unân., ReL Min.

Humberto Gomes de Barros, j. 14.9.93)

Competente, pois, a Seção Judiciária do Riode Janeiro, nos

termos do artigo 1°, da Resolução n° 002, de 17/01/2001, do Tribunal

RegionalFederal- 2a Região.

Ao Ministério Público incumbe promover a ação civil

pública e a ação de improbidade administrativa, para proteção do

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
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difusos e coletivos, nos moldes do art. 129, lU, da Constituição da

República. Esta norma não impõe uma faculdade ao Ministério Público,

mas sim um dever-poder, vinculante da atuação da instituição, uma vez

caracterizada a conduta ofensiva aos interesses da coletividade.

Disciplinando a competência específica do Ministério

Público Federal, a Lei Complementar nO75, de 20.05.93 (Lei Orgânica

do Ministério Público da União), institui em seu art. 37:

"Art. 37 - O MINISTÉRIO POBLICO FEDERAL exercerá as suas

funções:

(...)
11- nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais,

para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações

indígenas, do meioambiente, de bens e direitos de valor artístico,

estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do

patrimônio nacional;"

A legitimidade do Ministério Público Federal, in casu, é de

base constitucional, assentada no art. 129, lU, da Constituição da

República, a qual dispõe ser função institucional do Ministério Público

a promoção de ação civil pública para a proteção do meio ambiente e

demais interesses difusos, o que é ratificado por nossos tribunais.

Vejamos:
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o Ministério Público está autónoTTlDe legitimamente admitido à

autoria da ação ciUl1pública, em funçãO exclusiva da defesa dos

chamados interesses difusos, os quais, na área de que se trata,

não poderiam ter melhor guardião dentre os diversos acionantes

concorrentemente eleitos pela Lei n° 7347, art. 5°. E se a lei

legitimou o MP.F nessa ~o, concebe-se que o fez a tempo e

modo da organização dutal, composta de Ministério Público

Estadual e do Federal. Enquanto se cuida de interesse ou

obrigação vinculados a órgão ou pessoa do plano federal, o

Ministério Público Federal cabe aquela autoria, com a consectária

competência da Justiça Federal. 'rDecisão do TFR na AC 135.561,

Rei. Min. José Dantas)

Assim, em se tratando de questão atinente à degradação

ambiental e ao patrimônio público, de competência da Justiça Federal,

em face do bem lesado, legitimado está o Ministêrio Público Federal

para ajuizar a presente ação.

Em 04 de fevereiro de 2002, o Instituto Cultural Cidade

Histórica de Sepetiba enVIOU ao Ministério Público Federal

representação, denunciando a existência de dano ambiental nas Praias

de Sepetiba, Pedra de Guaratiba e Coroa Grande, em decorrência da

Construção do Terminal Marítimode Sepetiba, que estaria obstruindo a

passagem das águas para as referidas praias, com o despejo de lama no

Canal de Jaguanum.
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Trata-se, na realidade, de um projeto intitulado "Dragagem

e Disposição Final do Material Dragado para a implantação do Canal

Sul de Acesso ao Porto de Sepetiba e das Bacias de Evolução dos

Terminais de Minério de Ferro e Carvão", de responsabilidade da

Companhia Docas do Rio de Janeiro e licenciado pela Fundação

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, através da

Licença de Instalação n° 031/96, e da Licença Prévia nO012/98, de

15/04/1998, conforme Processo FEEMAnOE-07/200.137 /96.

Tomando conhecimento do conteúdo da denúncia, este

órgão ministerial adotou as imediatas providências que o caso requeria,

instaurando o procedimento administrativo Ministério Público

Federal/Procuradoria da República/RJ n° 1.30.012.000108/2002-49, a

fImde apurar a veracidade dos fatos.

Assim, dentre as providências adotadas no decorrer da

instrução do citado procedimento, foi ofIciadoa diversos órgãos, dentre

os quais, a FEEMAe o IBAMA,objetivando a coleta de dados capazes à

comprovação do dano ao meio ambiente (oficios PR/RJ/AC/n°

357/2002 e 358/2002).

Em 16/10/2002, a Fundação Estadual de Engenharia do

Meio Ambiente - FEEMA,em resposta ao oficio desta Procuradoria da

República, afIrmou que a Cia. Docas, após a obtenção da Licença para a

realização das obras de dragagem do canal sul de acesso ao Porto de

Sepetiba, vinha desenvolvendo uma política de gestão ambiental, em

~ . 7
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cumprimento às exigências do órgão, tendo ª FEEMA autorizado o

encaminhamento do material dragado para área de bota-fora no

interior da Baía.

Posteriormente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos .Naturais Renováveis - IBAMArealizou vistoria técnica no

local, constatando que:

"... a dragagem do Porto, com o bota-fora realizado dentro da Baía

de Sepetiba, alterou as características naturais da localidade,

impUcando no assoreamento de áreas internas - Praias da

Brisa, próxima à Pedra de Guaratiba, Praia do Cardo e Praia de

Dona Luiza, em Sepetiba. Algumas áreas como a da Pombeba,

cuja profundidade era de 12 a 17 metros, hoje se encontra rasa

com 3 metros de profundidade. O vob.J.mede lama, tanto dificulta a

atividade pesqueira, como toma as referidas praias impróprias ao

banho. Só em marés altas o mar consegue vencer tal barragem. O

material orgânico em decomposiçâO próximo à costa, quando a

presença do sol, propicia mau cheiro proveniente dos gases

liberados, caracterizando o ambiente inóspito aos moradores da

regiãO. (...)

Observamos que no parecer técnico n° 12/97 do IBAMA relativo à

análise do EIA/ RIMA, em especial ao item 4.6 das recomendações

finais, a colocação do bota-fora foi estabeleclda em zona

costeira até 6 milhas da costa (11,5 KmJ, contrariamente,
ao reaUzado pela FEE1IlA,autorizando a deposição dentro

da Baía de Sepetfba. » Grifos nossos
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Sendo novamente oficiado, o órgão estadual respondeu,

através do oficioFEEMA/PRESnO1125/03, de 30 de maio do corrente

ano, que a Cia. Docas do Rio de Janeiro vem cumprindo o TAC,parte

integrante do processo de licenciamento do Projeto em questão. Porém,

na verdade, apesar de constar nas restrições da Licença Prévia nO

012/98, a apresentação, por Parte da companhia, de proposta de

medidas compensatórias para as praias do Cardo, Sepetiba, Brisa, D.

Luiz e Recôncavo,estas nunca existiram.

Cabe ressaltar que do Parecer Técnico n°

12/97 jIBAMAjRJ, relativo à análise do ElA/RIMAdo projeto, pode-se
averiguar que, não obstante as inúmeras restrições recomendadas

pelo citado instituto, ª FEEMAlicenciou ª referida obra, sem impor

as necessárias condições para ª retirada segum do material ª ser

dragado, ~ qual provavelmente estava contaminado por metais

pesados, além de ter autorizado ~ bota-fora desse material dentro

da Baía de Sepetiba, contrariando ª legislação ambiental ~

causando danos ao meio ambiente.

"(u.) A informação acerca do procedimento do processo de

dragagem L ~ de drogas propostos, não esclarece se ~

material superior do fundo, que teoricamente concentraria
~ maior quantf.da.de de m.aterl.al contaminado. será retirado

de forma segura ~ não causar dispersão na coluna d'água
ou decantação em outras áreas. de forma a minimizar os
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impactos relativos à cadeia trófica. Haveria, portanto, !!

necessidade de estabelecer medidas ndtIgadoras ~
atenuar este impacto ambfental, bem como a utilização de

tecnologta!!.equipamentos apropriados g dragagem.
Segundo análise efetuada pelo Professor Mauro Argento,

Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais

Simonsen, com base em sensoriamento remoto e depoimentos de

pescadores locais, a área do bota-fora está localizada muito

próxima a correntes marinhas que se dirigem ao fundo da bata.

Tal situaçãO, juntamente com o fator físico ventos dominantes,

pode induzir a dispersão dos sedimentos por toda a baía (Diário

Oficial da Cãmara Municipal do Rio de Janeiro, Ano XXI, n° 154).

Tal fato pode agravar-se após a dragagem do canal de acesso,

com o seu aprofundamento, que acarretará, logicamente, num

aumento significativo do volume de água. O item Os Prognósticos

Ambientais do RIMA não contempla a questão da possibilidade de

existência da nova circulação das águas neste cenário, nem os

impactos que poderão ocorrer quanto ao carreamento dos
sedimentos ou sobre as correntes marinhas já existentes.

Outro aspecto seria a intensificação do assoream.ento de

praias da região,processo que já vem ocorrendo gradativamente

devido ao aFOrte de sedimentos dos rios da bacia hidrográfica

local, podendo ainda interferir no ecossistema da Restinga da

Marambaia, de relevante interesse ambiental, além das atividades

pesqueiras.

Quanto às alternatlvas de localização (fi. 13 do RIMA),esta
equipe de anáUse discorda da citação relativa à

"viabiUdade ambiental" atribuída à adoção da terceira
opção de destinação de materiais (dentro da baÚJ.).Entende-

~IO
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se que refere-se apenas à otimizaoão econômica da
operação, tendo em vista que os impactos ambf.entais

relativos à área de bota-fora selecionada detúro da Baía de

Sepetiba serão de grcm.de repercussão sobre os meios físico,
biótico e antropico.
Os fatores supracitados implicarão em custos ambientais §

sociais, poderão §§! reduzidos !!partir da adoção da alternativa

de disposição do material draqado fora da baía, mesmo

entendendo ~ os custos de draqaqem serão superiores. Nesta

questão está embutido, portanto, o conflito custo / beneficio dentro

da análise econômica contrapondo-se à análise ambientaL De

qualquer forma, os fatos sugerem que os custos ambientais a

serem divididos com a sociedade serão elevados, no caso de ser

considerada apenas a questão de custo financeiro das 0Peraçôes

projetadas. (...)

Na análise de Potenciais Impactos Ambientais, relativas à

contaminação de organismos aquáticos, acrescentamos que sobre

o meio sócio-econômico inridirão ainda, impactos negativos de

primeira ordem sobre a atividade pesqueua, e de segunda ordem,

relativos aos riscos sobre a saúde pública e de terceira ordem no

que tange aos gastos públicos para remediar as possíveis doenças

que acometerão à populaçãO. (...)

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Lei n° 7.661/88,

ratificada Pela Resolução nO 01/90 da Comissão Interministerial

para Recursos do Mar-eIRM, estabelece para a zona costeira, o

limite de 6 milhas para a faixa marítima.

Isto posto, recomendamos ~ Q bota-fora do material g ser

draqado (17.266.00Om3) seja localizado externamente Q Baía, !!.!!l
zona costeira de marinha de até §. milhas da costa (11,5Km), com
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base em estudo ocearwgráfico considerando as correntes
marinhas, utr.1izando-sede modelos matemáticos de dispersão de

poluentes. Tal proposta visa não ferir a legislaçãO internacional,
tendo em vista localizar-se em mar territorial, próximo à costa e

não em 'alto mar' ..." grifos nossos

Desta feita, conftgurou-se o ato de improbidade

administrativa do ex-Presidente da FEEMA, Eduardo Turano,

atentatório contra os princípios da administração pública, ao autorizar

a obra em questão, licenciada indevidamente, causando danos ao meio

ambiente, com o assoreamento das praias, a contaminação da fauna e

da flora aquáticas por metais pesados, que estavam sedimentados no

fundo da baía antes da dragagem, e conseqüentemente, os riscos à

saúde pública, além dos prejuízos à economia pesqueira local, em

violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e

lealdade às instituições, de acordo com o art. 11 da LeinO8.429/92.

Deve-se destacar, ainda, que a Cia. Mercantil e Industrial

Ingá, após funcionar por décadas naquela região, teve sua falência

decretada em 2000, deixando um enorme passivo ambiental, com grave

quadro de degradação e de contaminação por metais pesados,

colocandoem risco não só o meio ambiente, mas a saúde da população

local, tendo em vista os constantes vazamentos de materiais tóxicos

para a Baía de Sepetiba, da ordem de mais de 100 toneladas por ano, o

que é fato público e notório.
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Mesmo assim, a FEEMA, através fie seu ex-Presidente,

Eduardo Turano, licenciou indevidamente a primeira ré, sem ao menos

impor restrições quanto à utilização de tecnologia e equipamentos

apropriados à dragagem, a fim de retirar de forma segura o material a

ser dragado, contaminado por metais pesados, provenientes em grande

parte da Cia. Ingá, com o intuito de evitar a sua dispersão na coluna

d'água ou a decantação para outras áreas.

É certo que esse órgão já estava ciente da grave

contaminação da baía por metais pesados, desde 1993, conforme o

oficio-Pres n° 773/93, em anexo, tendo enviado também a este órgão

ministerial, em maio de 2002, um estudo realizado para "Quantificação

e Qualificação do Passivo Ambiental da Ingá, apresentado pela própria

Cia. ré à FEEMA, em referência ao Procedimento Administrativo n°

08120.000474/93-70, instaurado nesta Procuradoria. Do citado

parecer se depreende que:

lt( ... ) Os impactos acarretados à baía pela contaminação de metais

pesados originada principalmente por efluentes industriais podem

ser assim sumarizados:

- contaminação de sedimentos em condições praticamente

irreversív6ÍS, devido a grande extensão da área afetada, que se

estende desde os arredores da ilha da Madeira até a enseada das

Garças;

: risco permanente de remobilização de metais pesados na

coluna d'água ~ revolvimento de fundo com dragagens;
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- btoacumulação em. organismos aquáticos, principalmente

moluscos e crustáceos e blomagniftcação na cadeia alimentar;
-distúrbios ftslol6gicos nos organismos aquáticos;
- desaparecimento de espécies sedentárias suscetíveis por

intoxicação crónica;

- perecimento de larvas e ovos de organismos aquáticos,
mais vulneráveis aos contaminantes;

- decréscimos do recrutamento pela morte de alevinos, reduzindo a

biomassa de pescado;

- problemas de comercialização de pescado e potencial decréscimo

de prestígio da região pelo temor associado ao risco de

contaminação;

- contaminação real do pescado, pondo em risco a saúde de

pessoas expostas ao consumo destes itens;
- impactos sobre a economia local e desestímulo a projetos de

maricultura.

(...) à exceção do chumbo, o aporte de metais pesados por via

atmosférica é pouco relevante em comparação à magnitude dos

aportes por via fluvial. Sabe-se, quanto a estes últimos, que sua

distribuição dentro da baia de Sepetiba é dependente da

localização ao longo da costa, dos pontos de contribuição fluvial e

da dinãmica de transporte e deposição de sedimentos associadas

às condições hidrodinãmicas da baia. Nas condições fisico-

químicas ai prevalescentes, os metais associam-se ao material

particuladD em suspensão na massa de água, absorvidos a

cargas de superfície ou co-predpitados com oxi-hidróxidos

metálicos, sendo transportados de acordo com os padrões de

correntes dDminantes na baia.
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Assim, de um modo geral, as maiores concentrações de

metais pesados são encontradas nos sedimentos
depositados ao longo do litoral noroeste da baía,
especialmente entre a região de Sepetiba e a Ilha da
Madeira, área que por sua vez, constitui-se em importante
crladouro do camarão-branco.
Note-se que organismos marinhos aí presentes, em particular as

algas, os moluscos e os crustáceos, são capazes de acumular

metais pesados a níveis várias vezes superiores à concentração

na água (bioacumulaçãoJ. podendo ocorrer inclusive concentração

através dos vários níveis trófiços da cadeia alimentar

{biomagnificaçãoJ. Contudo, é no sedimento que ocorrem as

maiores concentrações de metais pesados.

(...) Com resPeito aos peixes, estudos mais recentes detectaram a

presença de metais pesados em tecidos de Pescadas, corcorocas,

tainhas e corvina ...

ObsenJQ.-senestes dados que as maiores concentrações de

metais pesados nos organismos são devidas ao cromo,

apresentando níveis preocupantes em ostras, mariscos,
sururus e siris. Ao cromo segue-se o cádmio e zinco em siris.
As mesmas fontes registram-se que Pescadores da Colônia de

Pesca de Guaratiba informaram à época, que as conchas de ostras

coletadas na área, quebravam-se com facilidade durante o

processo de coleta o que foi atribuído à provável competiçãO entre

o zinco e o cálcio no processo de formaçãO das conchas. De forma

geral, os peixes apresentaram os menores valores de

contaminação dentre os organismos marinhos pesquisados, em

funçãO de sua mobilidade.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

'I PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
yf

(...) Dentre os diversos estabelecimentos industriais

potencialmente responsáveis pelo quadro de contaminação que

hoje se verifica na baía, destaca-se, pelos seus antecedentes, a

Cia. MercantL1Ingá, implantada em 1966, na Rha da Madeira. O

e(luente gerado por esta indústria apresenta altas

concentrações de metais pesados, principalmente de Cd e

Zn, o que se torna mais crítico pelo babcissf.mo nível de

desempenho ambiental historicamente apresentado pela

empresa. Esta, da qual recentemente foi divulgada a

falêneta. operou por quase três décadas, acumulando cerca

de 300 toneladas df.árlas tU re#eitos do processo industrial,

no ant1.go mangue, constituído por um braço do Saco do

Engenho. A empresa produzia. zinco desde 1960 e cádmio

tUsde 1974.

Estudo recente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, realizado com

apoio do Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofisica da

UFRJ, imputa a Ingá a responsabilidade pela contaminação
por cádmto e zinco, de uma vasta área da baía, acu.sando-a

de não tomar as provldênclas exfgidas pelas autoridades de

controle ambienta I quanto ao remanelamento tU seu

estoque de resíduos.

Deduz-se dos dados anaUsados que os parâmetros em

situação mais grave no quadro tU contaminação da baía de

Sepettba são o cromo, o cádmio e o zinco. A contaminação

por cromo, deul.do à característica toxfdade deste elemento,

deve ser constderado como um dos metais mais crittcos na

contamfnaçgo da baía tU Sepetiba.. As concentraÇÕes nas

outras, podendo representar risco à saúde humana na
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medfda que é explorada para consumo local. Quanto ao

zinco. apesar de menos tóxico lé um dos metais essenclaisl.
pode vir também a apresentar problmnas para a saúde
humana dado ser veri(fcado em altas concentrações (10 a
20 vezes o limite máximo permitidol nas ostras da baia.
Alguns metais encontrados em concentrações elevadas em

moluscos fil.tradDres.podem, pelo uso • dep!U'!lCão.vir a
ser eliminados de seus tecidos, embora ressalta-se que o

cádmio não pode ser eliminado desta forma." (grifas nossos)

Há que se salientar, outrossim, que a Baía de Sepetiba é

ainda o principal criadouro da região sudeste para o camarão branco

(Penaeus schmittz), espécie que alcança os mais altos valores de

mercado e cuja ocorrência suporta a atividade profissional de cerca de

3.500 pescadores associados em três Colônias de Pesca e 1.500 não

associados, que estão sendo afetados diretamente pelos impactos

ambientais negativos decorrentes da obra, tais como a contaminação

dos peixes, moluscos e crustáceos por metais pesados remobilizados, e

supressão de área significativa de pesca, notadamente a do bota-fora

que usualmente utilizada para a prática da pesca profissional.

Esta pesca é principalmente realizada com a utilização de

embarcações e sua operação está bastante comprometida pela

irregularidade da superficie do fundo da Baía, que acarreta problemas

de danificação nas redes de pesca, seja pelo acúmulo de material

lamoso, seja peloencalhe das mesmas.
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Além disso, o volume de lama que tem causado o

assoreamento das praias, também as torna impróprias para o banho,

pois somente em marés altas o mar consegue vencer tal barragem, e o

material orgânico em decomposição próximo à costa, quando da

presença do sol, propicia o mau cheiro proveniente de gases liberados,

tornando o ambiente inóspito aos moradores de..regiâo.

Conclui-se, portanto, ser imprescindível a paralisação das

obras de dragagem do canal de Jaguanum, até que se cumpram as

recomendações do IBAMA,constantes do supramencionado Parecer

Técnico, e a elaboraçâo de medidas mitigadoras pela Cia. Docas, para

atenuar este impacto ambiental, através da utilização de tecnologia e de

equipamentos apropriados à dragagem, com vistas retirar de forma

segura o material dragado, contaminado por metais pesados, evitando a

sua dispersão na baía.

É importante também que seja promovida a integral

recomposição do meio ambiente agredido e a conseqüente restauração

das praias assoreadas, com a retirada da lama e do material orgânico

em decomposição próximo à costa, que após serem devidamente

tratados, para a retirada dos resíduos tóxicos, dos metais pesados e dos

demais poluentes porventura existentes, devem ser encaminhados para

o bota-fora, localizado à 6 milhas da costa.
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É um dos princípios basilares da Constituição da

República, em seu art. 225, o direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, e o respectivo dever de protegê-Ioe de preservá-Io, imposto

à coletividade e ao Poder Público. Portanto, ê vedada a prática de

atividades que coloquem em riSCOa fauna e a flora e afetem

sobremaneira o equilíbrio ambienta!. E, se mesmo aSSIm, ocorrerem

condutas danosas ao meio ambiente, ficará o degradador obrigado a

reparar os danos que causou, em obediência ao § 3° do citado artigo,

que assim dispõe:

"An. 225 - 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-Io e preservá-Io para as presentes e futuras

gerações.

§1°-( );

§2° - ( );

§3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fisicas e jurídicas, a

sanções penais e administrativas, independentemente da

obrigação de reparar os danos causados. "

Alêm disso, a Constituição da República enumera

expressamente, em seu art. 20, que são os bens de domínio da União,

tJY
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Já o art. 268, da Constituição do Estado do Riode Janeiro,

define as praias comoáreas de preservação permanente. Veja-se:

ttArt.268. São áreas de preservação permanente:
I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas;
II - as prains, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas,
as dunas, costões rochosos e as cavidades naturais subterrâneas;

o art. 3°, da Lei nO 7.661/88, instituidora do Plano

Nacional de Gerenciamento Costeiro, prevê a obrigatoriedade de

zoneamento dos usos e atividades realizadas na zona costeira,

priorizando a conservação ~ proteção, dentre outros, "dos recursos

naturais, renováveis e não renováveis; dos recifes, parcéis e bancos de

algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e

laguna res, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas

marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e

pradarias sumersas. "

Já a Lei n° 6.938/81, que criou a PolíticaNacionaldo Meio

Ambiente, dispõe, em seu art. 2°, que esta "tem por objetivo a

preservação, melfwria e recuperação da qualidade ambiental (...),

atendidos os seguintes princípios: I - ação governamental na manutenção

do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio

W



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

':1 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
~/

público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o

uso coletivo; (...) V-controle e zoneamento das atividades potencialmente
ou efetivamente poluidoras; (...) VII - recuperação de áreas degradadas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação( ...)".

Considera-se, para fins da Lei nO6.938/81, que os réus

provocaram degradação da qualidade ambiental quando desenvolveram

atividade que, direta ou indiretamente, foi capaz de criar condições

adversas às atividades sociais e econômicas, provocando alteração das

características do meio ambiente.

E dispõe em seu art. 4°, VIe Vil,que "A Política Nacional do

Meio Ambiente visará: ... VI - à preservação e restauração dos recursos
ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade
permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico; VII-
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados (...)".

Ainda, em seu art. 14, § 1°, estipula a obrigação do

poluidor ou degradador, aquele que degrada ou altera as características

ou qualidades do meio ambiente, independentemente da existência de

culpa, a indenizar e/ou reparar o dano ambiental causado por sua

atividade.

Assim, incumbe à companhia ré, responsável direta pelos

danos causados, e ao órgão ambiental envolvido, competente para

fiscalizar de forma eficaz a atividade realizada na área, sendo, pois,

~21
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responsável indireto e solidário, a sua pronta reparação, através de

indenização.

Para efetivar e assegurar o direito ao melO arobiente

ecologicamente equilibrado, vem a Lei nO 7.347/85, em seu art. 3°,

estabelecer:

"Art. 3° - A ação civil poderá ter por objeto a condenação em

dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. "

No que se refere à responsabilidade das rés, fica

claramente demonstrada pela lição de Rodolfo de Camargo Mancuso, in

"AçãoCivilPública", Ed. RT, à p.160, a sua responsabilidade objetiva

em reparar o dano causado ao meio ambiente, quando afirma que:

"...de maneira geral, tem-se admitido que a responsabilidade, em

matéria de interesses difusos, deve ser a objetiva, ou do risco

integral, às únicas que podem assegurar uma proteção eficaz a

esses interesses.

(...) que quanto à tutela ambiental (art. 1°, 1, Lei 7347/85), não

padece dúvida, já que a responsabilidade objetiva à consignada

exlege na Lei n° 6938/81, art. 14,§]O, c/cart. 4° VII."

"Art. 14 - omissis.

§ 1°_ Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste

artigo, é opoluidor obrigado, independentemente da existência de

~22
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culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio

ambiente e a terceiros ..."

Milaré, Camargo Ferraz e NeryJr, citados por Mancuso (ob.

cit), também reconhecem que "a responsabilidade e objetiva,

independendo, em conseqüência, da culpa (...). Neste caso, para que se

possa pleitear a reparação do dano, bastará demonstrar a relação de

causalidade, ou seja, bastará relacionar o dano ao ato praticado pelo

poluidor."

Quanto à responsabilidade do ex-Presidente réu e seu ato

de improbidade administrativa, como lecionam Marcelo Dawalibi,

Daniel Roberto Fink e Hamilton AfonsoJr., in "AspectosJuridicos do

Licenciamento Ambienta!", 1a edição, 2000, Editora Forense

Universitária, Rio, pág. 100:

"Se da obra, serviço ou atividade indevidamente licenciada

resultarem danos ao meio ambiente, o agente público será,

também, pessoalmente co-responsávelJ e ficará sujeito à

obrigaçao civil de reparar o dano ambientaL Tal regra emana da

conjugação do arf. 3°, inc. W, da Lei Federal n° 6.938/81 (que

considera poluidor o causador direto ou indireto da degradação..
ambiental, como o arf. 14,§, 1°da mesma lei) que dispõe sobre

a responsabilidade patrimonial do poluidor pelos danos ao meio

ambiente. No caso da licença indevidamente concedida, serão

subjetivamente e solidariamente responsáveis, em nosso

entendimento, o ente federativo (UniãO,Estado ou Município) e o

funcionário público que a concedeu (sem prejuízo da

~ 23
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responsabilidade objetiva da pessoa ftsica ou juridica que

realiza a obra ou atividade danosa)".

o específico aspecto da improbidade administrativa foi

igualmente enfatizado pelos autores:

"Por fim, a omissão no poder de polícia em matéria ambiental

pode configurar ato de improbidade administrativa, nos termos

do art. 11, inc. lI, da Lei nO8.429192. A emissão indevida de

licença ambiental, de outra banda, subsume-se na hipótese

prevista no inc. I do mesmo dispositivo.".

Com efeito, a Lei n° 8.429/92 - Lei da Improbidade

Administrativa - estabelece, em sua Seção III - "dos atos de

improbidade que atentam contra os princípios da Administração

Pública"- que:

"Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que

atenta contra os princlpios da administração pública qualquer

ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e

notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou

diverso daquele previsto na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio;

IY
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Eduardo Turano, que no exercício de sua função de Presidente da

FEEMA, à época dos fatos, violou o princípio da legalidade (art. 11,

caput), praticando ato visando frm proibido em lei - lei n° 6.938/81, Lei

n° 7.661/88 e demais dispositivos constitucionais e legais, permitindo o

desenvolvimento de atividade danosa ao meio ambiente, e, portanto,

proibida por lei, e também deixando de realizar ato de oficio- determinar

a fiscalizaçãoeficaz na área, sendo de sua alçada fazé-Io.

o art. 12 da Lei n° 7.347/85, que regula a Ação Civil

Pública, confere ao Juiz o poder de concessão de medida liminar, com

ou sem justificação prévia, desde que presentes os pressupostos gerais

da decisão inaudita altera pars, ou seja, o periculum in mora e o fumus

bani iuTÍS.

Assim, tendo em vista a grande importância da conservação

do mar territorial da Baía de Sepetiba e, conseqüentemente, da fauna e

da flora aquáticas e das Praias daquela região, para o equilíbrio

ecológico, este órgão do Ministério Público Federal requer,

liminarmente, que a Companhia Docas do Rio de Janeiro paralise

imediatamente as obras de dragagem do canal de Jaguanum, e o

depósito do material dragado na área indicada pela FEEMA,até o

cumprimento das recomendações do IBAMA,constantes no parecer

técnico n° 12/97, desse órgão, em especial ao item 4.6, bem como

retire o material já depositado indevidamente no bota-fora

if/
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locaJjzado no interior da Baía de Sepetiba, para que, após

recebimento de tratamento necessário, para ª retirada dos resíduos

tóxicos, dos metais pesados ~ dos demais poluentes porventura

existentes, seja o mesmo destinado ao bota-fora em zona costeira

até 6 roUbas da costa 111,5 Km).

Evidenciado o periculum in tnDra pela continuidade da

realização das obras, fato este que a julgar pelo grave estado de

degradação ambiental em que se encontram o mar territorial da Baía de

Sepetiba e as praias da região, assoreadas pelo acúmulo de lama e de

material orgânico em decomposiçâo, corre-se o risco de caso não seja

deferida a liminar, perder-se a eficâcia da medida jurisdicional

pretendida, com irreparável e irreversívellesão ao meioambiente.

Quanto ao segundo pressuposto, qual seja o fumus boni

iuris, está comprovada a sua existência, uma vez que se trata de direito

amparado em nossa Constituição Federal o direito ao meio ambiente

devidamente equilibrado, o qual está sendo violadode forma gritante.

I - sejam citadas a COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO

ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE - FEEMA, na pessoa de seus

~



MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

representantes legais, bem como o Sr. ANTONIO EDUARDO TURANO FILHO

para, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de revelia;

11- LIMINARMENTE, que se determine à ré Companhia Docas do Rio de

Janeiro que paraUse imediatamente as obras de dragagem do canal

de Jaguanum e o depósito do material dragado Da área indicada

pela FEEMA, até o cumprimento das recomendações do IBAMA,

constantes no parecer técnico nO 12/97, desse órgão, em especial ao

item 4.6, bem como retire o material já depositado indevidamente

no bota-fora localizado no interior da Baía de Sepetiba, para que

após º recebimento de tratamento necessário para ª retirada dos

resíduos tóxicos, dos metais pesados ~ dos demais poluentes

porventura existentes, seja 'º mesmo destinado ao bota-fora em

zona costeira até 6 milbas da costa (11,5 Km).

III - a condenação da ré Companhia Docas do Rio de Janeiro à

obrigação de fazer, consistente na colocação desse material dragado

em bota-fora, localizado em zona costeira até 6 milbas da costa

(11,5 Km),após 'º tratamento necessário, para a retirada dos resíduos

tóxicos, dos metais pesados e dos demais poluentes porventura

existentes, além da elaboração de medidas mitigadoras para atenuar

o impacto ambiental, com a utilização de tecnologia e

equipamentos apropriados à dragagem, a fim de retirar de forma

segura o material dragado contaminado por metais pesados,

evitando a sua dispersão na coluna d'água ou decantação em outras

áreas, bem como a reparação do dano causado ao meio ambiente,

com a devida apresentação de projeto de recuperação integral da área

~
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degradada, inclusive, com a retirada de toda lama e material orgânico

em decomposição das praias atingidas Pelo assoreamento, decorrente

das obras da citada companhia, e sua respectiva colocação em bota-fora

localizado fora da baía, após o recebimento do tratamento adequado,

antes de seu descarte, ex vi do arte 225, § 3°, da Constituição da

República;

IV - a condenação da ré FEEMAà obrigação de fazer, consistente na

realização de fiscalização eficaz, dentro dos limites estabelecidos na

legislação ambiental, bem como o acompanhamento da execução do

projeto de recuperação da área degradada e das medidas

mitigadoras para atenuar os impactos ambientais, através da

utilização de tecnologia e equipamentos apropriados à dragagem, a

cargo da primeira ré;

V- a condenação do réu EDUARDOTURANOàs penas previstas no arte

12, lU, da LeinO8.429/92;

VI - a condenação dos réus à obrigação de dar, consistente no

pagamento de indenização, no valor a ser arbitrado por este Juizo,

Pelos danos ambientais causados, a ser revertido ao Fundo mencionado

no arte 13, da Lein° 7.347/85, instituído pela LeinO7.797/89;

VII - a condenação dos réus ao pagamento de multa cominatória

diária, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por

descumprimento das determinações emanadas de V.Er, a ser

revertida em beneficio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de

&1/
28



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
?k't' . .~ .:1 PROCURADORIA DA REPUBLlCA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

.,,~ .''': y>".. '"~.'~."~..••• ,'<51'-".->

acordo com o art. 13 da Lei de Ação Civil Pública e com o decreto nO

407/91.

Por oportuno, este Parquet Federal requer ainda sejam

intimados o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renovâveis - IBAMAe a União Federal, para querendo,

integrarem a lide, na qualidade de litisconsórcio ativo.

Protesta por todos os meios de prova admitidos em Direito,

notadamente, prova documental, inspeção judicial e pericial.

Nestes termos,

Pede deferimento.

~TdVIL
Procuradora da República


