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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA ___ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DA BAHIA

 

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio dos Procuradores

da  República  que  esta  subscrevem,  no  exercício  das  funções  institucionais

outorgadas pelo art. 129, inciso III, da Carta Magna de 1988, e pelo art. 6º, inciso

VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, vem, com fulcro no artigo 1º, inciso

I, e artigo 5º da Lei 7.347/85, combinado com o artigo 20, incisos IV e artigo 225, §

1º,  inciso  V  e  §  3º,  da  Constituição  Federal, propor  a  presente  AÇÃO  CIVIL

PÚBLICA,   com pedido de medida liminar, em face de:

UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, órgão

da Administração Pública Federal, no termos da Lei n o 10.683, de

28 de maio de 2003 e do Decreto n o 6.101, de 26 de abril de 2007,

inscrito no CNPJ nº 37.115.375/0001-07, com sede na Esplanada

dos Ministérios, Bloco "B", 5º andar, Brasília/DF, CEP: 70068-900,

representado pela Advocacia Geral da União; 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS  RENOVÁVEIS  –  IBAMA,  autarquia  federal  de  regime

especial,  criada  pela  Lei  nº.  7.735,  de  22  de  fevereiro  de  1989,

alterada pelas Leis nºs. 7.804, de 18 de julho de 1989, 7.957, de 20

de dezembro de 1989, e 8.028 de 12 de abril de 1990, inscrito no

CNPJ/MF sob o  nº.  03.659.166/0001-02,  com sede  no Setor  de

Clubes Esportivo Norte, Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco B,

Subsolo, na cidade de Brasília/DF, CEP: 70.818-900;

1



___________________________________________________________________________

AGÊNCIA  NACIONAL  DO  PETRÓLEO,  GÁS  NATURAL  E

BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP,  autarquia  especial  vinculada  ao

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, nos termos da Lei n. 9.478, de

6 de  agosto de  1997,  instituída pelo  Decreto n.  2.455, de 14 de

janeiro de 1998, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.313.673/0002-

08, sediada no Setor de Grandes Áreas (SGAN), Quadra 603, Módulo

I, 3° andar, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70830-902, com endereço

eletrônico diger@anp.gov.br, representada na pessoa de seu diretor –

geral, doravante denominados em conjunto “réus” ou “requeridos”,

pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. 

Inicialmente, insta asseverar que a presente ação civil pública tem por

escopo a proteção, em especial, do Parque Nacional Marinho dos ABROLHOS, que

pode ter o seu rico e insubstituível bioma ameaçado pela 16ª Rodada de Licitações

da Agência Nacional de Petróleo – ANP, cuja sessão pública licitatória está prevista

para   o próximo dia 10/10/2019  .

Nessa  rodada,  dentre  os  36  blocos  marítimos  que  serão  ofertados,

foram incluídos para leilão os blocos marítimos da Bacia de Camamu-Almada e da

Bacia  do  Jacuípe,  sítios  marítimos  de  alta  sensibilidade e cuja  a extração  de

petróleo pode,  potencialmente,  causar danos irreparáveis  ao mencionado espaço

especialmente  protegido  de  Abrolhos,  uma  das  regiões  que  apresenta    a  maior

biodiversidade do oceano Atlântico   Sul. 

Destarte,  conforme  adiante  se  explicitará,  o  escopo  da  presente

demanda  é,  a  título  de  tutela  inibitória  de  urgência, a  suspensão  dos  efeitos

decorrentes da 16ª Rodada de Licitações realizada pela ANP   em relação   a  os blocos

marítimos  da  Bacia  de  Camamu-Almada e  da  Bacia  do  Jacuípe,  em razão dos

potenciais  riscos  ao  meio  ambiente,  à  saúde  humana,  à  atividade  econômica

regional e  aos próprios empreendedores.  No mérito, requer-se que, doravante, se

determine  que  a  eventual  oferta  de  tais  blocos  exploratórios  só  ocorra  caso

precedida  da  devida  avaliação  ambiental  prévia  de  caráter  estratégico que  seja

capaz de aquilatar, com razoável segurança, os potenciais danos socioambientais,

confrontando-se,  inclusive,  com  a  hipótese  de  não  inclusão  de  tais  blocos  em

futuras rodadas para alienação. 

2



___________________________________________________________________________

1. DO ESCORÇO FÁTICO E SEUS DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS

1.1 DO INQUÉRITO CIVIL N. 1.14.013.000094/2019-45

A presente  demanda tem por base as provas colhidas no Inquérito

Civil n. 1.14.013.000094/2019-45, instaurado a partir do Ofício n. 416/2019, da 4ª

Câmara de Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural –  do

Ministério Público Federal, que reporta, no particular, preocupação em relação ao

potencial risco de danos irreparáveis ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos e à

conservação da biodiversidade marinha.

O supramencionado apuratório tem como alvo a divulgação, por parte

da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustível  (ANP),  do

cronograma indicativo da 16ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e

Produção de Petróleo e Gás Natural1, em que serão ofertados os blocos das bacias

sedimentares  marítimas  relacionados  abaixo,  destacando-se,  no  particular,  os

blocos relativos às bacias de Camamu-Almada e Jacuípe:

Sobre  a  viabilidade  de  exploração  dos  supradescritos  blocos,  a

Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, através de sua Coordenação-Geral

de  Licenciamento  Ambiental  de  Empreendimentos  Marinhos  e  Costeiros  e

Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás, emitiu,

em  18/03/2019,  a  Informação  Técnica  n.  7/2019-COPROD/CGMAC/DILIC

destinada à ANP, na qual se fez a análise ambiental prévia contrária à inclusão dos

mencionados blocos na 16ª rodada. 

1 O pré-edital e as diretrizes ambientais dessa rodada licitatória estão disponíveis no site da ANP,
podendo ser acessadas por meio do endereço eletrônico http://rodadas.anp.gov.br/pt/16-rodada-de-
licitacao-de-bloco.
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Nesse parecer, o corpo técnico do IBAMA, ao analisar a viabilidade de

exploração  dos  blocos  localizados  na  Bacia  de  Camamu-Almada (mapa  acima),

teceu as considerações a seguir:

• Com esta localização e as condições meteoceanográficas presentes, as

modelagens numéricas  de  dispersão  de  derrames de  pior  caso  têm

demostrado que  em caso de acidente com derramamento de óleo, os

impactos físicos, biológicos e socioambientais podem se estender, nas

condições  de  inverno,  ao  litoral  norte  da  Bahia  –  cuja  elevada

sensibilidade ambiental já é bastante conhecida – e, nas condições de

verão,  podem atingir todo litoral sul da Bahia e a costa do Espírito

Santo, incluindo o todo o complexo recifal do Banco de Abrolhos. 

• Mesmo  para  os  blocos  mais  profundos  licenciados,  são  típicas  as

condições  onde  as  simulações  determinísticas  demonstram  poucas

horas  de  toque  na  região  costeira  do  estado,  podendo  atingir

manguezais  e  recifes  de  corais,  com importante  fauna  endêmica  e

ameaçada  associada,  bem  como  atingir  pesqueiros  relevantes  para
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pesca artesanal.

• Mesmo  recentemente,    nos  casos  de  licenciamento  de  blocos

exploratórios nas áreas mais distantes da costa, tem havido  grande

dificuldade  para  as  empresas    demonstrarem  a  efetividade  de  suas

estratégias de resposta a emergência nas avaliações pré-operacionais

realizadas para aprovação dos planos de emergência individual. 

• A depender do tempo de chegada do óleo a estas áreas sensíveis, não

há estrutura de resposta que seja suficiente, dentro dos recursos hoje

disponíveis em nível mundial, para garantir a necessária proteção dos

ecossistemas. Some-se a isso o fato de que os impactos advindos de

um derrame de grande dimensão sobre ecossistemas de manguezais e

corais  são, em geral, irreversíveis, com prejuízo à economia e saúde

humana local.

• As áreas propostas para oferta na 16ª rodada se localizam em uma

porção  da  bacia  onde  ainda  não  haviam  sido  ofertados  blocos

exploratórios. A ausência de processos de licenciamento nestas áreas

e, consequentemente, de modelagens específicas para esta porção da

bacia  impede que se possa afirmar, com alguma segurança técnica  ,

que acidentes nestes blocos não impliquem um tempo ainda menor de

toque no complexo recifal do Banco de Abrolhos.

• Assim,  embora  não  se  possa  descartar  a  priori  a  viabilidade  da

atividade  nos  blocos  em  questão,  uma  vez  que  depende  das

características do projeto, da hidrodinâmica da região e da capacidade

de mitigação, entende-se que, considerando a ausência de informações

específicas e a sensibilidade ambiental de áreas costeiras e marítimas

sujeitas  ao  toque  de  óleo  em  caso  de  derrames  acidentais,  com

possibilidade de atingir em curto espaço de tempo importantes áreas

com  espécies  endêmicas  e  ameaçadas,  bem  como  sítios  de

acasalamento e reprodução de tartarugas e mamíferos marinhos,   seria

importante  a  realização  de  um  processo  de  avaliação  prévia

estruturada de caráter estratégico para subsidiar a oferta de blocos na

região. Estudos de caráter estratégico (como a AAAS)   permitiriam uma

avaliação prévia da aptidão das áreas com maior segurança ambiental,

proporcionando,  consequentemente,  maior  segurança  jurídica  aos
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empreendedores.

• A  localização,  as  condições  meteoceanográficas  e  a  sensibilidade

ambiental da bacia marítim  a   de Camamu-Almada têm trazido grande

complexidade para o licenciamento ambiental tanto dos projetos de

exploração como de produção nos blocos já licitados na bacia;

Em  conclusão,  sobre  os  4  (quatro)  blocos  da  Bacia  de  Camamu-

Almada (CAL-M-126, CAL-M-252, CAL-M-316 e CAL-M-376)  a serem ofertados na

16ª  rodada  de  licitações  da  ANP,  a  informação  Técnica  n.  7/2019-

COPROD/CGMAC/DILIC do IBAMA entendeu que a oferta de tais blocos   deveria ser

precedida  da  realização  de  estudos  de  caráter  estratégico  (como  a  Avaliação

Ambiental de Bacias Sedimentares - AAAS), que poderiam avaliar a apti  dão da área

com  maior  segurança  ambiental,  proporcionando,  consequentemente,  maior

segurança jurídica aos empreendedores  .

Já em relação aos 3 (três) blocos exploratórios da  Bacia do Jacuípe

descritos no mapa abaixo (JA-M-26, JA-M-43 e JA-M-45), a mencionada Informação

Técnica n. 7/2019-COPROD/CGMAC/DILIC do IBAMA afirmou que se encontra em

andamento  a  Avaliação  Ambiental  de  Área  Sedimentar  (AAAS)   das  Bacias  de

Sergipe/Alagoas e  Jacuípe,  cujo Comitê  Técnico  de  Acompanhamento – CTA foi

constituído pela Portaria Interministerial MME/MMA n° 622/2014. Vejamos:
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Em relação a tais blocos da Bacia do Jacuípe,  considerando que o

cronograma em curso para conclusão da AAAS das bacias de SE/AL e Jacuípe

prevê conclusão dos trabalhos para o mês de novembro de 2019,   não se justifica a

ofertas de áreas nas referidas bacias antes da conclusão da referida avaliação.

Nota-se, portanto, de modo claro e inequívoco, que o corpo técnico do

IBAMA se mostrou contrário à inclusão dos blocos das Bacias de Camamu-Almada

e Jacuípe na 16ª rodada de licitações da ANP sem que fossem realizados os devidos

estudos de caráter estratégico (como a AAAS).

Entretanto,  no  dia  29/03/2019,  o Sr.  Eduardo  Fortunato  Bim,

Presidente  do IBAMA,  foi oficiado pelo  Ministério  do  Meio Ambiente,  através do

Ofício n. 2070/2019 do MMA (abaixo), para que o posicionamento do corpo técnico

do  IBAMA  fosse  revisto, “considerando  a  relevância  estratégica  do  tema”,

solicitando-se  uma  resposta  com  extrema  brevidade,  para  o  primeiro  dia  útil

subsequente, ou seja, 1º de abril de 2019. Vejamos: 
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Atendendo  à  solicitação  do  MMA  e  contrariamente  à  Informação

Técnica n. 07/2019-COPRAD/CGMAC/DILIC de lavra do próprio corpo técnico do

IBAMA,  que,  como já  demonstrado,  se  colocou contrário  à  disponibilização  dos

blocos das Bacias de Camamu-Almada e Jacuípe antes da realização/finalização de

estudos  de  caráter  estratégico  (como  a  AAAS),  o  presidente  do  IBAMA,  o  Sr.

Eduardo Fortunato Bim,  por meio de simples ofício de apenas 2 (duas) páginas

(ofício nº   237/2019/GABIN)  , se mostrou favorável à inclusão dos blocos em questão

na 16ª rodada da ANP.

No  primeiro  dia  útil  após  a  sua  provocação,    sem  razoável

fundamentação e  individualmente,  o  presidente  do  IBAMA contrariou  o  parecer

técnico  do  órgão  que  preside,  passando  por  cima  das  recomendações  feitas,

afirmando em conclusão que, verbis, “não vislumbra a necessidade de exclusão dos

blocos  sugeridos  pela  Informação  Técnica  nº  7/2019-COPROD/CGMAC/DILIC,

entendendo  que  todos  podem ser  levados  a  leilão,  já  que  os  critérios  técnicos

adotados  pela  ANP  para  apresentação  dos  blocos  para  a  manifestação  técnica

conjunta do MME-MMA, atendem as premissas técnicas adotadas em pareceres

anteriores”.

Assim, contrariando o dever de motivação dos atos administrativos, os

princípios da prevenção e da precaução, assim como a importância ambiental dos

sítios marítimos em questão o Presidente do IBAMA, em ato isolado, se mostrou

temerosamente favorável à inclusão dos blocos das Bacias de Camamu-Almada e

Jacuípe na 16ª rodada de licitações da ANP, ato ilícito que urge ser declarado nulo. 

1.2 DO DESCOMPASSO NO CALENDÁRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS E

DOS  POTENCIAIS  PREJUÍZOS  AO  MEIO  AMBIENTE,  AO  ERÁRIO  E  AOS

EMPREENDEDORES

Percebeu-se, ao longo das rodadas de leilões anteriores realizadas pela

ANP, que o devido estudo ambiental conclusivo sobre a possibilidade ou não de

exploração dos blocos marítimos  vem sendo deixado para um momento  após o

arremate dos sítios pelos empreendedores. 

Tal evidente descompasso, pois o estudo ambiental deveria ser prévio
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à alienação dos blocos, contraria completamente o dever intergeracional instituído

na Constituição Federal de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente

equilibrado, dirigido à coletividade e aos Poderes Públicos (art. 225, caput, CF), bem

como a  exigência  de  avaliação  ambiental  prévia para  atividades  potencialmente

poluidoras (art. 225, § 1º, IV, CF).

Importante observar que o eventual prejuízo deste descompasso não

afeta diretamente apenas o patrimônio socioambiental, podendo atingir diretamente

os interesses do erário e dos próprios empreendedores. 

Isso porque, uma vez leiloado o bloco marítimo sem a devida avaliação

ambiental  estratégica  antecedente,  pode  acontecer  que  o  estudo a  ser  realizado

tardiamente seja no sentido da não possibilidade de exploração. 

Nesse cenário,  além do prejuízo do empreendedor de ver frustrados

seus eventuais interesses para exploração dos blocos (bônus de assinatura, taxa de

retenção e ocupação da área etc), ainda pode gerar o dever de indenizar perdas e

danos por parte da ANP, causando prejuízo ao erário e, por conseguinte, ao bolso

de todos os contribuintes.

À guisa de exemplo, oportuno rememorar o caso emblemático   do Bloco

BM-ES-20, na parte norte da Bacia do Espírito Santo. 

Este bloco foi ofertado em 2002, na 4ª rodada2, nas proximidades do

arquipélago de Abrolhos, sendo que, em 2006, cerca de três anos e meio após a sua

concessão,  o  bloco  foi  devolvido  ao  órgão  regulador,  pois  o  IBAMA negou  ao

empreendedor todas as tentativas de licença para realizar a campanha exploratória.

Importante destacar que o indeferimento foi baseado no fato de o BM-

ES-20  estar  localizado  em  área  de  alta  sensibilidade  ambiental3,  próxima  ao

arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, como acontece agora com os blocos da

Bacia Camamu-Almada. 

A empresa petroleira norte-americana NEWFIELD, que arrematou o

bloco  BM-ES-20  e  nunca  pôde  exercer  qualquer  atividade  exploratória  por

impedimentos ambientais, recebeu, a título de indenização, o expressivo valor de R$

5.380.000,004, por parte da ANP. 

2 Disponível em: <http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round4/R4_Mapas_Brasil.pdf; acesso em 10 
de setembro de 2019.
3 Disponível  em:  <http://  noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2005/06/16/19619-ibama-nega-
licenca-para-exploracao-de-petroleo-no-bloco-bm-es-20.html; acesso em 10 de setembro de 2019.
4 Disponível  em:  <https://www.tauilchequer.com.br/en/news/2012/10/o-fim-do-caso-bm-es-20;
acesso em 10 de setembro de 2019.
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Neste caso paradigmático,  a ANP acabou pagando cerca de R$ 3,21

milhões a mais do que o desembolsado pela petroleira NEWFIELD, que havia pago

R$ 1,39 milhão em bônus de assinatura e mais R$ 780,62 mil de taxa de retenção e

ocupação da área pelos anos de 2003, 2004 e 2005. 

Em síntese, um péssimo negócio para o erário e, por consequência,

para o bolso de todos os contribuintes.

De certo,  o  prejuízo  poderia  não ter existido  se  a ANP e o IBAMA,

quando da oferta do bloco em leilão, já tivessem chegado a um consenso quanto à

viabilidade  ambiental  do  empreendimento antes  de  o  órgão  regulador  licitar  os

blocos exploratórios. 

Este descompasso, que precisa ser revisto para que não surjam novos

prejuízos como o acima descrito, parece indiferente para a governança ambiental,

representada, no caso em tela, pela figura do Ministro de Meio Ambiente, o Sr.

Ricardo Salles.

De  acordo  com reportagem do  Estado  de  São  Paulo,  em audiência

realizada na Câmara dos Deputados, o ministro Ricardo Salles disse que concorda

com a decisão do presidente do IBAMA de liberar os blocos, afirmando que, se os

leilões  desses  blocos  ocorrerem,  mas  depois  eles  forem  considerados

ambientalmente  inviáveis,  bastaria  não  liberar  as  licenças  ambientais:  “azar  de

quem comprou o lote, se assim acontecer”, disse o ministro5. 

A  afirmação temerária  do  ministro  não retrata  a  verdade  real:  não

seria  “azar”  apenas  do  empreendedor,  mas,  como  já  demostrado,  representaria

grave  prejuízo  para  toda  a  coletividade,  que,  ao  final,  teria  de  ressarcir  o

empreendedor dos prejuízos sofridos, desfalcando o erário em vultuosos valores por

conta  do  descompasso  inconstitucional  e  prematuro  de  deixar  a  avaliação  dos

impactos ambientais dos blocos exploratórios para momento posterior à sua oferta

pública. 

Deste modo, impõe-se a implantação efetiva da medida já prevista nas

normativas sobre o tema: antes da oferta de qualquer bloco de exploração mineral

deve ser realizada previamente a AAAS para a decisão de inclusão ou não do bloco

nas rodadas de leilão, deliberação a ser tomada em conjunto com a participação, ao

menos, do IBAMA, do ICMBio e da ANP.

5 Ver: https://  economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-mandou-ibama-liberar-petroleo-em-
abrolhos-por-relevancia-estrategica,70002787439; acesso em 10 de setembro de 2019.
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1.3  DA  CRESCENTE  DESGOVERNANÇA  AMBIENTAL  E  SEUS

DESDOBRAMENTOS PARA A PRESENTE DEMANDA 

A presente lide é mais um capítulo do evidente e grave processo de

retrocesso da governança ambiental que o Brasil vem experimentando. 

Como  bem  apontado  pela  sociedade  civil  na  audiência  pública  n.

9/2019 sobre a 16ª rodada da ANP, ocorrida em abril deste ano, verbis:

Todos os dias, comunidades, indígenas, pescadores e representantes

de  movimentos  sociais  são  reprimidos  e  impactados  pelas  ações  da

indústria de combustíveis fósseis. Mesmo assim, o governo brasileiro não

se constrange em continuar organizando rodadas de leilões para licitação

de blocos para exploração de petróleo e gás. 

Tanto  não  se  constrange,  como  ignora  informações  técnicas  que

comprovam  o  impacto  negativo  dos  empreendimentos  para  a

biodiversidade de nosso país. Tal fato pode ser comprovado pela recente

decisão  do  presidente  do  IBAMA,  Eduardo  Fortunato  Bim,  em

simplesmente passar por cima de recomendações feitas pelo próprio órgão

de fiscalização ambiental que preside, autorizando o leilão de sete blocos

de  petróleo  localizados  em  regiões  de  alta  sensibilidade. Riscos  de

vazamento e contaminação agora podem fazer parte de uma das regiões

que  apresenta  a  maior  biodiversidade  do  oceano  Atlântico:  o  Parque

Nacional  Marinho  dos  Abrolhos,  no  estado  da  Bahia.  Por  causa  da

ganância,  espécies  endêmicas,  aves,  tartarugas,  baleias,  recifes  e

manguezais  podem  estar  com  os  dias  contados.  Não  é  preciso  ser

especialista  em meio  ambiente  para  compreender  que  a  permissão  da

exploração nessa região é uma grande irresponsabilidade6. (Destacou-se)

Nesta senda, o Ministério Público Federal, através da 4ª Câmara de

Coordenação  e  Revisão  –  Meio  Ambiente  e  Patrimônio  Cultural,  expediu  a

Recomendação  n.  04/2019  –  4ª  CCR  (anexa)7,  dirigida  ao  Ministério  do  Meio

6 Manifestação apresentada na ocasião pela COESUS – Coalizão Não Fracking Brasil pelo Clima, Água 
e Vida e pela 350.org, inserida no IC n. 1.14.013.000094/2019-45. Também contra a inclusão dos 7 
(sete) blocos exploratórios que podem afetar Abrolhos e a costa baiana, há petição on line que conta 
com mais de 6.500 assinaturas, disponível em: 
https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/Presidente_do_IBAMA_e_Ministro_do_Meio_Ambiente_Nao
_aceitamos_que_o_arquipelago_de_Abrolhos_seja_colocado_em_risco/ ; acesso em 10/09/19.
7 Na  mencionada  Recomendação  n.  04/2019  são  cobradas  explicações  ao  Ministério  de  Meio
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Ambiente (MMA), onde resta demonstrada a preocupação do  Parquet Federal com

diversos  acontecimentos  recentes  relacionados  a  inúmeros  danos  ambientais

consumados ou em risco potencial de ocorrerem, muito por conta do desmonte da

estrutura pública de proteção ambiental que está em franco crescimento no país. 

Dentre os atos mencionados como fundamentos para a Recomendação

n. 04/2019 do MPF, e diretamente ligado à presente lide,  nota-se a referência à

autorização  do  IBAMA  de  leilão  de  blocos  de  petróleo  na  Bacia  de

Camamu/Almada,  próximo a Abrolhos/BA (p.  5 da Recomendação),  fato  que já

conta,  inclusive,  com  repercussão  nacional,  sendo  que,  de  acordo  com  a

mencionada reportagem do Estado de São Paulo8, verbis:

O parecer do IBAMA que pedia a rejeição do bloco próximo a

Abrolhos foi emitido no dia 18 de março. No dia 29 de março, a

secretária-executiva do MMA, Ana Maria Pellini, braço direito

do  ministro  do  MMA  Ricardo  Salles,  enviou  um  ofício  a

Eduardo Fortunato Bim (Presidente do IBAMA),  para que ele

revisasse a decisão do grupo técnico. Pellini determinou a Bim

que fizesse a “avaliação do seu teor”, por causa da “relevância

estratégica do tema”. A secretária-executiva ainda deu até um

prazo, pedindo ao Presidente do Ibama que se manifestasse até

o dia 1º de Abril. E assim foi feito.

No dia 1 deste mês, Bim encaminhou sua decisão diretamente

a  Ana  Maria  Pellini.  Em  duas  páginas,  ele  rejeita  as

argumentações técnicas e coloca os sete blocos de petróleo de

volta  no  leilão  da  16ª  rodada,  marcada  para  ocorrer  me

outubro deste ano. 

O  Grupo  de  Trabalho  Interinstitucional  de  Atividades  de

Exploração e produção de Óleo e Gás (GTPEG), que teve sua

decisão  contrariada,  está  em  atividade  desde  2008.  A

reportagem apurou que nunca, nos últimos 11 anos, esse tipo

Ambiente,  dentre  outros  fatos,  sobre:  1)  medidas  efetivas  e  concretas  para  o  combate  ao
desmatamento  e  às  queimadas;  2)  operações  de  retirada  e  apreensão  de  gado  em  área  de
desmatamento  ilegal;  3)  logística  para  as  atividades  fiscalizatórias  na  destinação  de  produtos
originários  de áreas desmatadas ou embargadas;  4)  auditoria e fiscalização em planos de manejo
florestais; 5) operações de combate a inserção fraudulenta de créditos em sistema; 6) fiscalização em
empresas frigoríferas; 7) informações técnicas sobre dados produzidos pelo INPE; 8) procedimentos de
lavratura de auto de infração e embargos automatizados; 9) política adequada de comunicação pública
para  os órgãos;  10)  atos  e  declarações públicas;  11)  quadro de  servidores e  autonomia do corpo
técnico; 12) critérios técnicos para nomeações.
8 Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-mandou-ibama-liberar-
petroleo-em-abrolhos-por-relevancia-estrategica,70002787439; acesso em 9 de setembro de 2019.
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de  interferência  ocorreu. O  trabalho  técnico  é,  de  praxe,

encaminhado para a área técnica do MMA, sem passar pelo

presidente,  até  porque  se  refere  unicamente  a  uma análise

detalhada, colhida a partir de dados, e não mera opinião sobre

o assunto. (destacou-se)

De fato, especificamente quanto ao objeto da presente lide, além do já

demonstrado ato nulo do Presidente do IBAMA, experimenta-se nos últimos anos

uma perigosa precarização do modelo de trabalho adotado pelos órgãos ambientais

quanto à rotina de análise técnica dos blocos exploratórios antes de serem incluídos

nas rodadas da ANP.

Em relação à 16ª Rodada da ANP, alvo do presente procedimento, a

despeito da Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e

Gás  do  IBAMA  ter  emitido  a  Informação  Técnica  n.  07/2019-

COPROD/CGMAC/DILIC,  posicionando-se  contra  a inclusão dos 7 mencionados

blocos (4 da Bacia de Camamu-Almada e 3 da Bacia de Jacuípe), o Presidente do

IBAMA defendeu a liberação dos referidos blocos, aduzindo genericamente que as

manifestações  anteriores  do  GTPEG (em especial,  a  realizada  como  suporte  da

decisão do CNPE para o leilão da 13ª Rodada), indicaram como possível a realização

de  leilão  para  blocos  em áreas  mais  próximas  da  costa  do  que  as  dos  Blocos

apresentados para a 16ª Rodada. 

Em síntese, entendeu o IBAMA, através de ato isolado de seu atual

presidente,  que as questões ambientais deveriam ser analisadas após o leilão, no

Estudo  de  Impacto  Ambiental  a  ser  efetuado  no  licenciamento  dos

empreendimentos (Ofício 237/2019/GABIN).

Ocorre  que,  como  destacado  pelo  Parecer  Técnico  n.  874/2019  –

SPPEA, do Setor Pericial do MPF (fl. 14), para a 16ª rodada, prevista para 2019, não

foi instituído o GTPEG ou qualquer outro grupo de trabalho. 

Para  essa  rodada,  foi  produzida  apenas a  mencionada  Informação

Técnica nº 7/2019-COPROD/CGMAC/DILIC do próprio IBAMA, segundo a qual, tal

documento  está  restrito  à  contribuição  da  Coordenação  de  Licenciamento

Ambiental de Produção de Petróleo e Gás do Ibama. Ou seja, a própria Informação

Técnica  destaca  como  “fundamental  a  participação  tanto  dos  demais  órgãos

ambientais  federais  (Ibama,  ICMBio  e  ANA  –  agora  vinculada  ao  Ministério  de

Infraestrutura), como do próprio Ministério do Meio Ambiente” para a tomada de
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decisão.

Note-se também que o único documento produzido pelo corpo técnico

do IBAMA, a mencionada Informação Técnica nº 7/2019-COPROD/CGMAC/DILIC,

destacou a importância da realização prévia da AAAS, pois,  trata-se de estudo de

caráter estratégico que “permitiria uma avaliação prévia da aptidão das áreas com

maior segurança ambiental, proporcionando, consequentemente, maior segurança

jurídica aos empreendedores”. 

O  mencionado  parecer  técnico  do  IBAMA  sugeriu  que  04  (quatro)

blocos da Bacia Camamu-Almada só deveriam ser ofertados na 16ª rodada após a

realização de estudos de caráter estratégico (como o AAAS), bem como sugeriu a

exclusão de 3 (três) blocos da Bacia do Jacuípe, até que se conclua o AAAS dessas

últimas  áreas,  com  previsão  para  conclusão  para  novembro  de  2019,

proporcionando maior segurança jurídica ao PARNA Marinho dos Abrolhos e aos

próprios empreendedores.

Porem, o que é mais importante de ser notado neste tópico é que, além

da expressa sugestão de exclusão dos mencionados blocos, esse novo formato ou

rotina de análise técnica dos blocos exploratórios, que se delineia para essa 16ª

rodada da ANP, é mais precário do que o modelo de trabalho adotado até então. 

Isso  porque,  como bem ponderou o  Setor  Pericial  do  MPF (Parecer

Técnico  n.  874/2019  –  SPPEA,  à  fl.  14),  a  substituição  da  análise  conjunta  e

aprofundada realizada no âmbito do GTPEG (como foi feito até a 15ª rodada), grupo

este composto por especialistas de diversos órgãos do serviço público federal, pela

manifestação de uma única Coordenação do Ibama é preocupante do ponto de vista

da qualidade do produto final. 

Além disso, é mais ainda preocupante que, nesse caso específico,  as

sugestões de exclusão de blocos pelo corpo técnico do único órgão que avaliou a

demanda, o IBAMA, não tenham sido acatadas pela presidência do Instituto,  com

base em uma análise simplista  .

Ponderou também o Setor Pericial do MPF que a realização de estudo

de caráter estratégico, como a AAAS, que segundo a própria Informação Técnica nº

07/2019  precisaria  preceder  a  oferta  de  blocos  da  bacia  de  Camamu-Almada,

deveria ter sido condição também para liberações anteriores, como a ocorrida da

13ª rodada, em 2015. 

Sem a AAAS o que existe são análises/estudos isolados voltados para
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apresentar características gerais de impactos, os quais,  dificilmente, garantem a

segurança logística, operacional e decisória referente a concessão dos blocos. 

É necessário, portanto, um estudo ambiental estratégico que avalie os

efeitos  cumulativos  e  sinérgicos  não  só  do  bloco  a  ser  ofertado  isoladamente

considerado, mas sim que seja capaz de mensurar os efeitos da operação de todos

os blocos em conjunto.

Por fim, o Parecer Técnico n. 874/2019 – SPPEA, relativamente à bacia

de Jacuípe,  informa que desde a primeira rodada de licitações da  ANP, em 1999,

não foram conduzidos processos de  licenciamento  ambiental  para  atividades de

exploração  e  produção  nessa  bacia,  talvez pela  provável  dificuldade  no

licenciamento considerando a elevada sensibilidade ambiental da região. 

As considerações técnicas apresentadas n. Parecer Técnico GTPEG nº

01/2015, corroboradas na Informação Técnica nº 07/2019,  permitem ponderar a

possibilidade de impactos ambientais negativos de elevada magnitude às espécies

marinhas e ao ecossistema regional, notadamente às tartarugas marinhas, sirênios,

grandes  cetáceos,  tubarões,  ambientes  coralíneos,  pequenos  cetáceos  e  aves

limícolas, em caso de acidentes petrolíferos.

1.4  DO PARQUE NACIONAL DE ABROLHOS,  DA SUA IMPORTÂNCIA

AMBIENTAL E DOS RISCOS DOS IMPACTOS SINÉRGICOS E CUMULATIVOS DA

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EM BLOCOS MARÍTIMOS

O Parque  Nacional  Marinho  dos  Abrolhos  -  PARNAM  Abrolhos  foi

criado  pelo  Decreto  Federal  nº  88.218,  de  06  de  abril  de  1983,   tendo  como

finalidade  resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção

integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos

educacionais, recreativos e científicos, de uma área de 87.943 ha no Banco dos

Abrolhos9. 

9 Informações do ICMBio, através do site: http://www.icmbio.gov.br/parnaabrolhos/o-que-
fazemos.html; acesso em 12 de setembro de 2019.
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10

10 Para crédito da foto acessar:  https://fmnews.com.br/2018/08/21/parque-nacional-dos-abrolhos-
pede-socorro/; acesso em 10 de setembro de 2019.
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A  região  é  reconhecida  como  o  maior  e  mais  complexo  ambiente

coralíneo do Atlântico Sul, abrigando a maior biodiversidade marinha, o principal

berçário das baleias jubarte, além de abrigar importantes áreas de reprodução e

alimentação de aves e tartarugas marinhas. 
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O Parque Nacional é dividido em 02 polígonos: i) o Recife de Timbebas,

localizado a cerca de 7 milhas náuticas da costa entre os municípios de Alcobaça e

Prado, e ii) o polígono referente ao Arquipélago dos Abrolhos e Parcel dos Abrolhos,

localizado  a  32  milhas  náuticas  do  ponto  mais  próximo da  costa,  a  cidade  de

Caravelas,  BA.  O  Arquipélago  é  composto  pelas  Ilhas  Redonda,  Siriba,  Sueste,

Guarita  e  Santa  Bárbara,  sendo  esta  última  excluída  dos  limites  do  Parque

Nacional,  estando sob jurisdição da Marinha do Brasil,  que mantém nesta ilha,

desde 1861, o Farol dos Abrolhos. 

De  acordo  com  o  Parecer  Técnico  n.  874/2019  –  SPPEA/MPF,

considerando uma perspectiva  abrangente  sobre  as intervenções antrópicas  nas

áreas marítimas em questão, verifica-se que os impactos, os riscos e os eventuais

passivos ambientais das atividades de exploração de Petróleo e Gás  apresentam

sinergia e cumulatividade quando observados na Zona Costeira, tendo em vista a

característica dinâmica e integrada deste ambiente. 

Os  impactos sinérgicos são  observados  quando  dois  ou  mais

empreendimentos  se  somam  sobre  um  determinado  ambiente  –  ecossistema,

unidade  territorial,  zonação  –  para  produzirem  efeitos  potencializados.  Já  os

impactos cumulativos são o resultado líquido da soma de diferentes impactos. Ou

seja, enquanto os impactos sinérgicos são a potencialização de um impacto sobre o

outro, os cumulativos resultam na soma de dois ou mais impactos em uma unidade

territorial.

Por isso,  a análise quanto aos riscos ambientais deve considerar não

apenas os blocos ofertados ou concedidos isoladamente, mas sim o conjunto de

blocos que em tese possuem semelhança na magnitude de seus impactos  , já que

todos se inserem em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental. 

Ainda quanto aos riscos ambientais da Bacia de Camamu-Almada, o

Setor Pericial do MPF afirmou que, para esta bacia, os próprios analistas do Ibama

argumentam  que  sua  localização  (porção  centro-sul  do  litoral  da  Bahia),  as

condições meteoceanográficas presentes e a sensibilidade marítima da região têm

ocasionado grande complexidade para o licenciamento ambiental tanto dos projetos

de exploração como de produção nos blocos já licitados na bacia.

Em  função  das  características  locais,  modelagens  numéricas  de

dispersão  de  derrames  de  pior  caso  têm  demonstrado,  segundo  dados  da

Informação Técnica nº 07/2019,  que,  em caso de acidente com derramamento de
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óleo,  os  impactos  físicos,  biológicos  e  socioambientais  podem se  estender,  nas

condições  de  inverno,  ao  litoral  norte  da  Bahia,  cuja  elevada  sensibilidade

ambiental já é bastante conhecida e, nas condições de verão, podem atingir todo

litoral sul da Bahia e costa do Espirito Santo, incluindo todo o complexo recifal do

banco de Abrolhos. 

O Banco dos Abrolhos e suas adjacências possuem grandes extensões

de recifes rasos e que ficam expostos na baixa-mar, dentre os quais destaca-se o

Parcel das Paredes, na Área de Proteção Ambiental da Ponta da Baleia/Abrolhos, o

Recife dos Itacolomis, na Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, os recifes em

franja do Arquipélago dos Abrolhos e o topo dos chapeirões no Parcel dos Abrolhos

e no Recife das Timbebas. 

Mesmo  para  os  blocos  mais  profundos  licenciados,  são  típicas  as

condições onde as simulações determinísticas demonstram poucas horas de toque

na região costeira do Estado, podendo atingir manguezais e recifes de corais, com

importante fauna endêmica e espécies ameaçadas associadas, bem como atingir

pesqueiros relevantes para pesca artesanal.

Os técnicos do MPF acrescentam ainda que os impactos advindos de

um derrame de grande dimensão sobre ecossistemas de manguezais e corais,  são

em geral, irreversíveis, com prejuízos à economia e saúde humana local.

2. DO DIREITO

2.1. PRELIMINARES

2.1.1 Da Competência da Justiça Federal e da Legitimidade Ativa do

Ministério Público Federal

A competência da Justiça Federal para a apreciação e julgamento da

presente demanda decorre do disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal,

cujo conteúdo merece transcrição:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I-  as  causas  em  que  a  União,  entidade  autárquica ou  empresa
pública  federal  forem  interessada  na  condição  de  autoras,  rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça  Eleitoral  e  à  Justiça  do
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Trabalho. (grifou-se) 

Com efeito, tratando-se de ação civil pública na qual figura entre os

réus o MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, por intermédio da UNIÃO, o INSTITUTO

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS –

IBAMA  e  a  AGÊNCIA  NACIONAL  DO  PETRÓLEO,  GÁS  NATURAL  E

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, autarquia especial vinculada ao MINISTÉRIO DE MINAS

E ENERGIA,  patente  a  competência  da  Justiça  Federal  para  processamento  da

causa.

Demais disso, nos termos do art. 177, I, da Constituição Federal, a

pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos

fluidos  constituem  monopólio  da  UNIÃO,  que,  nos  termos  do  §  1º  do  mesmo

dispositivo, poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização de tais

atividades,  observadas  as  condições  estabelecidas  em  lei.  Destarte,  resta

configurado o interesse federal no presente feito.

Noutro  giro,  ante  a  necessidade  de  adoção  de  medidas  visando  à

efetiva proteção do meio ambiente, impende reconhecer a legitimidade  ad causam

do autor para propositura da presente demanda, nos termos do artigo 129, inciso

III, da Constituição Federal, combinado com o artigo 5º, inciso I da Lei nº 7.347/85

– Lei de Ação Civil Pública, in verbis:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do  patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros
interesses difusos e coletivos;

Art.  5º  Têm  legitimidade  para  propor  a  ação  principal  e  a  ação
cautelar:
I – o Ministério Público; (…) (destacou-se)

2.1.2 DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA 

BAHIA 

Nos temos do art. 93, II, do CDC, aplicável a todas as ações coletivas

por força do disposto no art. 21 da Lei 7.347/198511,  para os  danos de âmbito

11Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for
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nacional ou regional, é competente para a causa a  justiça no foro da Capital do

Estado ou no Distrito Federal, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil

aos casos de competência concorrente.

A despeito de o CDC ressalvar a competência da Justiça Federal12, o

Tribunal Regional Federal da 1ª Região firmou entendimento no sentido de que,

quando  o  dano  ocorrer  em  diversos  municípios  abrangidos  por  subseções

judiciárias  diversas,  pode  caracterizar-se  como regional,  atraindo a  competência

jurisdicional para o foro da capital do estado, com espeque justamente no aludido

art. 93, II, do Código Consumerista. Senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  DANO  AMBIENTAL  REGIONAL.  DIVERSOS  MUNICÍPIOS.
COMPETÊNCIA  JURISDICIONAL  DO JUÍZO DA CAPITAL  DO ESTADO.
RESOLUÇÃO PRESI/CENAG  9/2013.   1.  O  Ministério  Público  Federal
ajuizou  ação  civil  pública  objetivando  reparação  de  danos  ambientais
ocorridos  em  municípios  abrangidos  pelas  Subseções  Judiciárias  de
Altamira, Marabá, Paragominas, Redenção e Tucuruí.  2. Conforme tem
decidido  esta  Seção,  quando  o  suposto  dano  ambiental  abrange  vários
municípios,  com  jurisdições  diversas,  o  dano  é  de  âmbito  regional,
incidindo  a  regra  do  art.  93,  II,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
aplicável  por  força  do  art.  21  da  Lei  7.347/1985. Precedentes:  CC
0054147-88.2012.4.01.0000/TO,  Rel.  Desembargador  Federal  Souza
Prudente,  Terceira  Seção,  e-DJF1  04/09/2013;  CC  0006830-
94.2012.4.01.0000/PA,  Rel.  Desembargador  Federal  Jirair  Aram
Meguerian,  Terceira  Seção,  e-DJF1 21/06/2012.   3.  Conflito  conhecido
para declarar a competência do Juiz Federal Substituto da 9ª Vara/PA, o
suscitado.(CC 0001181-80.2014.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.19 de
19/02/2014).

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  JUÍZO  DE  VARA  CÍVEL  E
JUÍZO DE VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AHE
BELO MONTE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DA CAPITAL DO
ESTADO  EM  RAZÃO  DO  CARÁTER  REGIONAL  DO  DANO.  LEI
8.078/1990, ART. 93, II C/C ART. 21 DA LEI Nº 7.347/85. CONFLITO
CONHECIDO PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1.  Conflito  de  competência  extraído  dos  autos  de  ação  civil  pública
proposta  pelo  Ministério  Público  Federal  pleiteando,  em  síntese,  a
declaração de nulidade do procedimento ambiental da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte -  AHE Belo Monte e do conseqüente estudo de impacto
ambiental  (EIA)  e  de  seu relatório  (RIMA).   2.  A  obra  relativa  à  Usina
Hidroelétrica de Belo Monte apresenta impactos ambientais que envolvem
onze municípios do Estado do Pará: Altamira, Vitória do Xingu, Senador
José  Porfírio,  Anapu,  Brasil  Novo,  Pacajá,  Porto  de  Moz,  Uruará,
Medicilândia, Placas e Gurupá.  Abrange, portanto, a jurisdição de duas

cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 
12 Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.
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Subseções Judiciárias: Altamira e Santarém.  3. Incide, na espécie, o art.
93,  II  da  Lei  nº  8.078/1990  diante  do  caráter  regional  do  impacto
ambiental  causado  pelo  empreendimento.  4.  Conflito  conhecido  para
declarar a competência do Juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária do Pará, o
suscitante.(CC  0041328-56.2011.4.01.0000  /  PA,  Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, TERCEIRA
SEÇÃO, e-DJF1 p.16 de 12/12/2011) (destacou-se)

Acerca do tema, Hugo Nigro Mazzili expõe o seguinte:

b) Em caso se ação civil pública ou coletiva destinada à tutela de interesses
transindividuais que compreendam todo o Estado, mas não ultrapassem
seus limites territoriais,  a  competência deverá ser,  conforme o caso,  de
uma das varas da justiça estadual ou federal na capital desse Estado;
c) Em se tratando de tutela coletiva que objetive a proteção a lesados em
mais de uma comarca do mesmo Estado, mas sem que o dano alcance todo
o  território  estadual,  nem mesmo significativa  extensão  do  território,  o
mais acertado é afirmar a competência segundo as regras de prevenção,
reconhecendo-a em favor de uma das comarcas atingidas nesse Estado.
Assim,  posto  não  compreendendo  todo  o  Estado,  se  o  dano  atingir
significativa  expressão  territorial,  pode  justificar-se  a  concentração  dos
atos processuais no foro da Capital.13

Na especificidade dos autos, como visto, pretende-se proteger, o litoral

marítimo correspondente a vários municípios do Estado da Bahia e, em especial, o

Parque  Nacional  de  Abrolhos,  localizado  ao  sul  do  Estado.  Destarte,  afigura-se

patente a competência da Seção Judiciária da Bahia – foro da Capital do Estado -

para a tramitação e julgamento do presente feito. 

2.2 DA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS PROTETIVAS DO MEIO AMBIENTE

2.2.1 DA NECESSIDADE DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO

AMBIENTAL DE ÁREA SEDIMENTAR (AAAS)

O ambiente, compreendendo os fenômenos físicos, biológicos e sociais,

com os quais se encontram envolvidos os homens, é bem elevado à categoria de

direito fundamental à vida.

A  proteção  ambiental  ganhou  mais  força  com  o  advento  da

Constituição  Federal  de  1988,  onde  foi  agraciada  em capítulo  próprio,  do  meio

ambiente, mais especificamente no artigo 225, cujo caput transcreve-se abaixo:
13 MAZZILLI, Hugo Nigro, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 26ª ed, Saraiva, p. 314/315.

22



___________________________________________________________________________

“Art.  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 a coletividade o
dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras
gerações.”

Portanto,  o  texto  constitucional  impõe  a  todos  (órgãos  públicos  e

coletividade)  o  dever  de  preservar  e  defender  o  meio  ambiente,  evitando  sua

deterioração, em conformidade com os princípios da precaução e da prevenção.

A afirmação de um dever comum de preservação do meio ambiente

não  é  mera  declaração  de  boas  intenções:  dela  devem  decorrer  as  conclusões

jurídicas de que ninguém tem direito a poluir e  de que todos têm obrigação de

impedir o dano ambiental. Participar da proteção ao meio ambiente – através da

obediência à legislação pertinente -, é um dever geral de todos, não apenas do Poder

Público, mas também dos particulares.

Por outro lado, a Carta Republicana também consagra o princípio do

desenvolvimento econômico, que se caracteriza pelo aumento da produtividade ou

renda por habitante, acompanhado por um processo de acumulação de capital e

pela incorporação de progresso tecnológico.

Sabe-se,  todavia,  que  o  desenvolvimento  econômico,  via  de  regra,

contrapõe-se  à  proteção  ambiental,  pois  nos  diversos  pontos  do  globo,  a  todo

momento,  a  natureza  é  sacrificada  para  dar  lugar  ao  crescimento  urbano  e

tecnológico.

Com efeito, ante a necessidade de se fazer um cotejo entre o direito

fundamental ao desenvolvimento econômico e o direito à preservação ambiental,

surgiu o princípio do desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento, a partir

do qual: 

É preciso que o Poder Público verifique a viabilidade ambiental da

atividade a ser desenvolvida, de modo que os proveitos justifiquem os

eventuais danos ambientais que possam dela advir (como exemplo, a

construção  de  uma  hidrelétrica  normalmente  traz  sérios  danos

ambientais, tais como a destruição das florestas que serão cobertas

pelas águas, sem falar na necessidade de transferência dos animais

silvestres. Assim, para licenciar a obra, caberá ao órgão ambiental

competente tomar a difícil decisão: a energia a ser gerada justificará

os  danos?  Não  há  resposta  geral,  devendo  ser  analisado  o  caso
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concreto)14. (destacou-se)

Assim, os benefícios econômicos devem justificar os eventuais danos

ambientais. Entende-se que tal  preceito está implicitamente previsto no  caput do

art.  225,  combinado  com o  art.  170,  VI,  ambos  da  Constituição  Federal,  e  foi

expressamente  consagrado  no  Princípio  nº  4  da  Declaração  do  Rio  sobre  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento,  segundo  o  qual,  “para  se  alcançar  um

desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante

do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente”.

Entre  os  importantes  instrumentos  da  política  nacional  do  meio

ambiente, utilizados nesse cotejo, destacam-se os estudos ambientais, cujo conceito

legal  encontra-se  no  art.  1º,  III,  da  Resolução  237 do  CONAMA,  representando

todos  e  quaisquer  estudos  relativos  aos  aspectos  ambientais  relacionados  à

localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento,

apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório

ambiental, plano e projeto de controle ambiental,  relatório ambiental preliminar,

diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e

análise preliminar de risco. 

É  sabido,  pois,  que  a  implantação  de  qualquer  atividade  ou  obra

efetiva ou potencialmente poluidora  deve se  submeter a uma análise  e controle

prévios. Tal análise se faz necessária para que sejam avaliados os riscos e eventuais

impactos ambientais,  de  modo  que  seja  possível  evitá-los,  mitigá-los,  corrigi-los

e/ou compensá-los. 

O  estudo  ambiental,  gênero  que  compreende  diversas  espécies,

equivale à chamada AIA – Avaliação de Impacto Ambiental, que, no ordenamento

jurídico brasileiro, constitui um “instrumento de política ambiental, formado por

um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que

se  faça  um  exame  sistemático  de  impactos  ambientais  de  uma  ação  proposta

(projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados

sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada

de decisão, e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a

adoção  das  medidas  de  proteção  do  meio  ambiente  determinadas,  no  caso  de

decisão sobre a implantação do projeto”15.

14 AMADO, Frederico, Direito Ambiental Esquematizado, Método, 3ª ed., p.58.
15 DIAS MOREIRA, Iara Verocai apud MILARE, Édis, Direto do Ambiente, 8ªed, Revista dos Tribunais.
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Na  especificidade  dos  autos,  o  GTPEG  entendeu  até  então  que  a

Avaliação  Ambiental  de  Área  Sedimentar  (AAAS)  é  imprescindível  para  produzir

informações ambientais capazes de subsidiar o futuro licenciamento ambiental dos

blocos exploratórios, se  revelando como instrumento  fundamental para embasar

qualquer decisão acerca da exploração nos blocos marítimos. 

Traçando um panorama histórico, a partir da Resolução nº 08, de 21

de julho de 2003, do Conselho Nacional De Política Energética – CNPE, que vigorou

entre 2003 e 2017, em seu art. 2º, V, passou-se a exigir que a Agência Nacional de

Petróleo – ANP deveria selecionar áreas para licitação adotando eventuais exclusões

de áreas por restrições ambientais, sustentadas em manifestação conjunta da ANP,

do IBAMA e de Órgãos Ambientais Estaduais  , o que, em tese, poderia diminuir os

riscos do empreendedor e da devolução posterior dos blocos alienados.

A  Resolução  CNPE nº  17,  de  8  de  junho  de  2017,  revogadora  da

anterior,  manteve  a  exigência  de  manifestação  prévia  conjunta  sobre  eventuais

exclusões de áreas por restrições ambientais (art. 3º, I, b),  enquanto não fossem

concluídos  os  “estudos  multidisciplinares  de  Avaliações  Ambientais  de  Bacias

Sedimentares – AAAS16” (art. 6º).

A AAAS, por sua vez, foi instituída pela Portaria Interministerial nº

198, de 05/04/2012 (fls. 207/215), que disciplina sua relação com o processo de

outorga de blocos exploratórios de petróleo e gás natural. Seu conceito se encontra

no inciso I, art. 2º:

Art. 2º Para os fins previstos nesta Portaria, entende-se por:

I  -  Avaliação Ambiental  de  Área Sedimentar  -  AAAS:  processo  de
avaliação  baseado  em  estudo  multidisciplinar,  com  abrangência
regional,  utilizado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Meio
Ambiente  como  subsídio ao  planejamento  estratégico  de  políticas
públicas, que, a partir da análise do diagnóstico socioambiental de
determinada  área  sedimentar  e  da  identificação  dos  potenciais
impactos  socioambientais  associados  às  atividades  ou
empreendimentos  de  exploração  e  produção  de  petróleo  e  gás
natural, subsidiará a classificação da aptidão da área avaliada para o
desenvolvimento das referidas atividades ou empreendimentos, bem
como  a  definição  de  recomendações  a  serem  integradas  aos
processos decisórios relativos à outorga de blocos exploratórios e ao
respectivo licenciamento ambiental;

De acordo com o Art. 3º, a AAAS será desenvolvida com os seguintes

16 Os objetivos das AAAS foram instituídos pela Portaria Interministerial nº 198/2012, que afirma em
seu art. 3º, III, que tal avaliação deve integrar os processos decisórios relativos à outorga de blocos
exploratórios, contribuindo para a prévia definição de aptidão da área sedimentar para atividades ou
empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural.
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objetivos: 

I - subsidiar ações governamentais com vistas ao desenvolvimento
sustentável  e  ao  planejamento  estratégico  de  atividades  ou
empreendimentos  de  exploração  e  produção  de  petróleo  e  gás
natural; 
II – contribuir para a classificação de aptidão de determinado espaço
regional com efetivo ou potencial interesse de exploração e produção
de petróleo e gás natural; 
III -   integrar a avaliação ambiental aos processos decisórios relativos
à  outorga  de  blocos  exploratórios  ,  contribuindo  para  a  prévia
definição  de  aptidão  da  área  sedimentar  para  atividades  ou
empreendimentos  de  exploração  e  produção  de  petróleo  e  gás
natural; 
IV  -  promover  a  eficiência  e  aumentar  a  segurança  jurídica  nos
processos  de  licenciamento  ambiental  das  atividades  ou
empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural
localizados em áreas consideradas aptas a partir da AAAS; e 
V  –  possibilitar  maior  racionalidade  e  sinergia  necessárias  ao
desenvolvimento  de  estudos  ambientais  nos  processos  de
licenciamento  ambiental  de  atividades  ou  empreendimentos  de
exploração  e  produção  de  petróleo  e  gás  natural,  por  meio  do
aproveitamento e da utilização dos dados e informações da AAAS nos
referidos estudos. 

De acordo ainda com o Art. 5º, a AAAS deverá apresentar, entre seus

resultados: 

I  -  proposição de  classificação da Área Sedimentar  quanto à  sua
aptidão para outorga de blocos exploratórios, dividindo-se em áreas
aptas,  não  aptas  ou  com  indicação  de  moratória,  caso  seja
pertinente; 
II  -  diagnóstico ambiental regional,  contemplando a caracterização
regional dos meios físico, biótico e socioeconômico; 
III  -  elaboração  de  uma  base  hidrodinâmica  de  referência,  a  ser
disponibilizada  aos  empreendedores,  implementada  por  meio  de
modelagem numérica  com o  uso  de  dados  históricos  atualizados,
como subsídio  à  modelagem de dispersão de  óleo  e  poluentes  na
região, quando couber; 
IV - proposição de recomendações ao licenciamento ambiental, para
toda  a  área  sedimentar  ou  para  subáreas,  tais  como:  medidas
mitigadoras  específicas,  exigências  tecnológicas  e  de  estudos  e
monitoramentos específicos; 
V - proposta de prazo para revisão do EAAS. 

Com  efeito,  a  AAAS  trata-se  de  um  estudo  multidisciplinar  a  ser

utilizado como subsídio ao planejamento estratégico da exploração e produção de

petróleo e  gás  natural,  a  partir  de  uma análise  socioambiental  dos  impactos  a

serem provocados na área a ser explorada, na qual são identificadas as medidas de

segurança a serem recomendadas no processo decisório e identificadas as áreas
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aptas e não aptas à exploração. 

Em seu art. 12, a mesma portaria elenca as etapas a serem obedecidas

no desenvolvimento da AAAS, quais sejam:

Art. 12. O desenvolvimento da AAAS obedecerá as seguintes etapas: 
I  -  seleção  da  região  a  ser  abrangida  pela  AAAS,  por  parte  do
Ministério de Minas e Energia, ouvido o órgão ambiental competente;
II - criação do Comitê Técnico de Acompanhamento - CTA; 
III - definição, pelo CTA, do Termo de Referência do EAAS, mediante
prévio processo de consulta pública; 
IV - execução ou contratação do EAAS pelo Ministério de Minas e
Energia; 
V - realização de consulta pública para apresentação, discussão e
coleta de sugestões sobre o EAAS, sob responsabilidade do CTA; 
VI  -  compilação  e  consolidação  das  sugestões  apresentadas  no
processo de consulta pública e elaboração do EAAS consolidado, sob
coordenação do CTA; 
VII - elaboração de relatório conclusivo sobre o processo de AAAS por
parte do CTA; 
VIII  -  encaminhamento,  pelo  CTA,  do  EAAS  consolidado  e  do
respectivo relatório conclusivo à Comissão Interministerial; 
IX - apreciação, pela Comissão Interministerial, do EAAS consolidado
e do relatório conclusivo; 
X  -  tomada  de  decisão,  pela  Comissão  Interministerial,  quanto  à
indicação de áreas aptas, não aptas e em moratória, assim como,
quando couber, de recomendações para o licenciamento ambiental
das  atividades  ou empreendimentos  de  exploração  e  produção  de
petróleo e gás natural. 
Parágrafo  único.  A  Comissão  Interministerial,  no  âmbito  de  seu
processo  decisório,  poderá,  se  considerar  necessário,  solicitar
pareceres  de  especialistas  de  notório  saber,  para  embasar  seu
posicionamento. 

O artigo 21 não deixa dúvidas quanto à necessidade de elaboração da

AAAS ainda no processo de outorga dos blocos a serem explorados, ou seja, antes

de realizada a licitação. 

CAPÍTULO X 
DA RELAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA

SEDIMENTAR - AAAS E A OUTORGA DE BLOCOS 

Art. 21. A AAAS e a decisão emitida pela Comissão Interministerial, nos
termos  do  art.  12,  inciso  X,  deverão  ser  consideradas  no  processo  de
outorga de blocos exploratórios de petróleo e gás natural, respeitadas as
regras de transição previstas no Capítulo XII. 
§  1º  A  AAAS  e  suas  respectivas  recomendações  sobre  as  áreas  aptas
deverão subsidiar o planejamento da outorga de blocos exploratórios   de
petróleo e gás natural. 
§ 2º Os blocos exploratórios outorgados em áreas consideradas aptas pela
AAAS não poderão ter sua classificação alterada até o término do prazo da
outorga. (grifou-se)

27



___________________________________________________________________________

A  despeito  da  evidente  exigência  da  prévia  AAAS,  oficiado  a  se

manifestar sobre o porquê da permanência no leilão da 16ª rodada dos Blocos da

Bacia de Camamu-Almada e Jacuípe sem a mencionada avaliação e contrariamente

ao  parecer  técnico  do  próprio  IBAMA,  o  presidente  desta  autarquia  respondeu,

através  do  ofício  nº  272/2019/DILIC,  de  forma  simplista,  tentando  justificar  a

desnecessidade da AAAS, verbis:

“O mapa anexo (SEI n° 4827166) mostra que o bloco mais próximo de
Abrolhos a ser ofertado na 16ª Rodada está a aproximadamente 309 km
de distância do arquipélago. Em leilões anteriores, como as 5ª, 6ª, 11ª,
13ª e 14ª Rodadas, f  oram ofertados blocos mais próximos do Parque
Nacional Marinho de Abrolhos     que os disponíveis     para oferta na 16ª
rodada. Portanto,  por questão de coerência, não se poderia excluir, a
priori, os blocos sugeridos pela equipe por meio da Informação Técnica
n° 7/2019-COPROD/CGMAC/DILIC, pela simples hipótese de risco de
vazamento de óleo, de projeto não licenciado e sem o estudo ambiental
apropriado  para  indicar  se  seria  possível  ou  não  a  realização  da
atividade na região”.
(…)  Retornando  aos  esclarecimentos  adotados  em  relação  a
manifestação  referida  a  16ª  Rodada,  evidencio  que,  dentre  outros
aspectos, a equipe técnica também havia concluído como necessária a
realização da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), de forma
prévia ao leilão. No entanto, a Portaria Interministerial n° 198, de 5 de
abril  de  2012,  estabeleceu  que  AAAS  não  constitui  documento
obrigatório à avaliação de viabilidade de blocos a leilão, que, no caso
concreto, tem sido normalmente substituída por manifestação conjunta
do Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério do Meio Ambiente
(MMA),  conforme  permissivo  previsto  no  artigo  27  da  Portaria
Interministerial MMA-MME 198/2012.
Pelo exposto, esta Autarquia entendeu que, a não conclusão da AAAS
para as Bacias de Jacuípe e Sergipe-Alagoas, não se configura como
fundamento técnico para a negativa de se levar blocos a leilão, pois o
licenciamento ambiental e a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) são
os  instrumentos  que  possibilitam avaliar  a  viabilidade  ambiental  de
determinado empreendimento e não a AAAS. (grifou-se)

Em primeiro  lugar,  o  fato  da  oferta  pretérita  de  outros  blocos  ter

ocorrido  sem a AAAS, de modo irregular, não invalida o quanto exigido de modo

claro na norma de regência acima transcrita. 

Nesta senda, a ausência da prévia AAAS tem sido sistematicamente

criticada nas manifestações do GTPEG,  conforme se verifica pelos trechos abaixo

transcritos no Parecer Técnico n. 874/2019-SPPEA – MPF (fl. 6), fazendo referência

às manifestações anteriores do GTPEG:
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Em  segundo  lugar,  como  bem  pontuado  no  Parecer  Técnico  n.

874/2019 – SPPEA/MPF (fl. 8), embora a ANP tenha ofertado blocos, por exemplo,

na bacia de Jacuípe na 13ª rodada, o Parecer Técnico GTPEG n. 01/2015 concluiu

29



___________________________________________________________________________
pela exclusão de todos os blocos previstos naquela bacia, em função da grande

sensibilidade ambiental da região. Da mesma forma, o Parecer Técnico n. 03/2008

do GTPEG  também pugnou pela exclusão completa dos blocos indicados para a

bacia de Jacuípe considerando a sensibilidade ambiental da área e ressaltando a

necessidade  de  buscar-se  um arranjo  institucional  que  permitisse  o  debate  em

termos estratégicos para exploração petrolífera na região, o que foi acatado à época

pela área energética. 

Em  terceiro  lugar,  é  um  equívoco  sem  qualquer  fundamentação

razoável interpretar-se da Portaria Interministerial n. 198/2012 no sentido de que a

AAAS seria uma espécie de avaliação “facultativa”. 

A  seara  ambiental  é  regida  pelo  princípio  da  natureza  pública  (ou

obrigatoriedade)  da  proteção  ambiental,  pois,  como  preceitua  a  sua  fonte

constitucional na cabeça do art. 225, da CF, é dever irrenunciável do Poder Público

promover a proteção do meio ambiente, por ser bem difuso (de todos, ao mesmo

tempo),  indispensável  à  vida humana sadia17.  Inexiste,  portanto,  conveniência e

oportunidade  na  escolha  de  uma  eventual  aplicação  ou  não  da  devida  análise

ambiental prevista expressamente em norma. 

Assim,  além  de  sua  evidente  utilidade  para  a  correta  tomada  de

decisão, a multicitada avaliação ambiental deriva de  norma de ordem pública, de

caráter cogente, não fazendo o menor sentido a alegação de que sua observância

pode ser relativizada. 

O   caso em baila ganha contornos mais dramáticos,   pois sequer houve

a formação de um GTPEG para esta 16ª rodada  . A decisão de inclusão dos 7 blocos

multimencionados ocorreu por força de uma simplória manifestação individual do

atual presidente do IBAMA de duas laudas e, mesmo assim, contrária à informação

técnica do próprio IBAMA. 

Assim,  conclui-se  que  a  ANP se  precipitou ao  incluir  as  Bacias de

Camamu-Almada e Jacuípe na 16ª Rodada de Leilões, que só poderão ser cogitadas

para  alienação  após  a  conclusão  da  devida  AAAS  ou  avaliação  estratégica

congênere.

17 AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 9ª ed. rev., atual. E ampl. - Salvador: Juspodivm, 2018, p.
95.
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2.2.2  DA  APLICAÇÃO  PRINCÍPIO  DA  PRECAUÇÃO.  DO

DESCONHECIMENTO CIENTÍFICO ACERCA DOS DANOS AMBIENTAIS

A  SEREM  PROVOCADOS  PELA  EXPLORAÇÃO  DE  PETRÓLEO  NAS

BACIAS DE CAMAMU-ALMADA E JACUÍPE. DA INVERSÃO DO ÔNUS

DA PROVA. 

Os princípios da precaução e da prevenção recomendam a adoção de

medidas preventivas em face de situações de risco ao meio ambiente, dado que a

violação de tal espécie de interesse difuso produz efeitos negativos que se propagam

por toda a sociedade – titular do direito transindividual – alcançando as presentes e

futuras gerações. Ambos os princípios estão relacionados ao dever do empreendedor

e do poder público de agir com cautela quando tratar-se de atividade suscetível de

causar danos ao meio ambiente. 

Enquanto a prevenção diz respeito ao risco certo ou já esperado, a

precaução vai além e se relaciona com o risco incerto, ou seja, quando ainda não é

possível antever os danos que decorrerão de determinada atividade. 

Com efeito, sobre o caso em apreço, aplica-se, em especial, o princípio

da precaução, haja vista o desconhecimento científico acerca dos danos a serem

provocados pela exploração de petróleo nas Bacias de Camamu-Almada e Jacuípe.

Com  origem  no  Direito  Alemão18 (Vorsorgeprinzip),  o Princípio  da

Precaução foi enunciado formalmente na Conferência das Nações Unidas sobre o

Meio Ambiente de 1992 (ECO 92), realizada no Rio de Janeiro, preconizando que a

ausência de certeza científica sobre a existência de um risco não pode ser utilizada

como subterfúgio  para  que  o  agente  econômico  deixe  de  implementar  todos  os

cuidados para impedir o dano ou para repará-lo (Princípio 15). 

Em  linhas  gerais,  se  determinado  empreendimento  puder  causar

danos ambientais sérios ou irreversíveis,  inexistindo certeza científica quanto aos

efeitos danosos e a sua extensão, mas havendo base científica razoável fundada em

juízo de probabilidade não remoto da sua potencial  ocorrência, o empreendedor

deverá ser compelido a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos

ambientais para a população19.

18 Foi na década de 70 do século XX que o Direito alemão começou a se preocupar com a necessidade
de  avaliação  prévia  das  consequências  sobre  meio  ambiente  dos  diferentes  projetos  e
empreendimentos que se encontravam em curso ou em vias de implantação. Daí surge a ideia de
precaução. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19ª ed. rev. E atual. - São Paulo: Atlas,
2017, 23)
19 AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 9ª ed. rev., atual. E ampl. - Salvador: Juspodivm, 2018, p. 
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Deste modo, em casos de provável perigo ambiental, como no caso em

tela, é recomendável que o Poder Público não autorize a atividade supostamente

impactante  até  que  haja  uma  evolução  científica  a  fim  de  melhor  analisar  a

natureza e a extensão dos potenciais riscos ambientais ou que, ao menos, o caso

específico de atividade ou empreendimento seja precedido de minuciosa avaliação

prévia dos impactos ambientais.

Em verdade,  o princípio  da precaução é desdobramento natural  da

máxima  in  dubio  pro  natura  ou  pro  salute,  representando  a  prudente  ação

antecipada  diante  do  risco  desconhecido20,  onde  a incerteza  científica  deve  ser

interpretada em benefício da saúde e do meio ambiente.

De modo iluminado,  a doutrina e a jurisprudência informam ainda

que  o  princípio  da  precaução  consiste  em  dizer  que  não  somente  somos

responsáveis sobre o que nós sabemos, sobre o que nós deveríamos ter sabido,

mas, também, sobre o de que nós deveríamos duvidar21.

Além de estar previsto expressamente na Convenção sobre Mudança

do  Clima  (art.  3º,  item 03),  da  qual  o  Brasil  é  país  signatário,  o  princípio  da

precaução também já foi prestigiado pelo legislador brasileiro em diversas outras

passagens, a exemplo do art. 54, § 3º, da Lei 9.605/98, além de também já estar

consolidado jurisprudencialmente no STJ, verbis:

PEDIDO  DE  SUSPENSÃO.  MEIO  AMBIENTE.  PRINCÍPIO  DA

PRECAUÇÃO. Em matéria de meio ambiente vigora o princípio da

precaução. Esse princípio deve ser observado pela Administração

Pública,  e  também  pelos  empreendedores.  A  segurança  dos

investimentos  constitui,  também  e  principalmente,

responsabilidade  de  quem  os  faz.  À  luz  desse  pressuposto,

surpreende na espécie a circunstância de que empreendimento

de  tamanho vulto  tenha  sido  iniciado,  e  continuado,  sem que

seus responsáveis tenham se munido da cautela de consultar o

órgão federal incumbido de preservar o meio ambiente a respeito

81.
20 Enquanto que o princípio da prevenção trabalha com o risco certo, o princípio da precaução se
preocupa com o risco incerto, mas com base na mesma lógica de que prevenir é a melhor forma de
combater os danos socioambientais. 
21 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 78. A
citação originária é do jurista Jean-Marc Lavieille, já presente em diversos julgados, tais como o REsp.
1.285.463/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em  28/02/2012,  DJe
06/03/2012.
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de sua viabilidade. Agravo regimental não provido.  (AgRg na SLS

1564 /  MA,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  CORTE ESPECIAL,

julgado em 16/05/2012, DJe 06/06/2012).

Assim,  é  preciso  que  os  riscos  ambientais  sejam  devidamente

avaliados e a tecnologia dominada antes da execução de atividades impactantes,

sempre  se  optando  pela  alternativa  que  seja  menos  gravosa.  Desse  modo,  as

atividades que envolvam alto risco hão de ser evitadas ou interrompidas, caso já

tenham sido iniciadas. 

No caso concreto, à vista dos graves riscos relacionados, é preciso que

sejam suspensos  os  efeitos  da  16ª  Rodada  de  Leilões  promovida  pela  ANP  em

relação à exploração de petróleo nos Blocos das Bacias Marítimas de Camamu-

Almada e Jacuípe.

Acrescente-se,  ainda,  que  a  simples  percepção  da  existência  de

potencialidade lesiva ao meio ambiente autoriza a  inversão do ônus da prova em

favor da coletividade, impondo ao autor potencial provar, com anterioridade, que

sua conduta não causará danos ao meio ambiente. 

Na esteira de tal entendimento, cita-se a doutrina do eminente Paulo

Affonso Leme Machado, o qual leciona que22:

Em  certos  casos,  em  face  da  incerteza  científica,  a  relação  de
causalidade é presumida com o objetivo de evitar a ocorrência de
dano. Então, uma aplicação estrita do princípio da precaução inverte
o  ônus normal  da prova  e  impõe ao  autor  potencial  provar,  com
anterioridade, que sua ação não causará danos ao meio ambiente' –
ensinam Alexandre Kiss e Dinah Shelton.

Exatamente  alinhadas  ao  ditame  constitucional  são  as  lições  de

autores nacionais, que enfatizam o papel que medidas jurisdicionais assumem ao

conferir eficácia aos meios de proteção já previstos em leis:

Assim,  se  constatado  eminente  perigo  de  degradação de  um bem
ambiental,  por  ação  ou  omissão,  é  possível  agir  preventivamente,
quer lançando mão da tutela administrativa, quer utilizando a tutela
jurisdicional, como uma Ação Civil Pública, por exemplo. Se o dano,
no  entanto,  já  se  consumou,  é  necessário  agir  repressivamente,
punindo os responsáveis  e  exigindo a reparação,  que se processa
mediante  a  restituição  do  status  quo  ante,  quando  possível,  ou
mediante indenização. Se o dano se consome ao longo do tempo, a
tutela  jurídica  deve  ser  preventiva  e  repressiva,  impedindo  que  a
fonte causadora continue sua ação e punindo os responsáveis pelo
que já foi degradado.

22 MACHADO, PAULO AFFONSO LEME. Direito Ambiental  Brasileiro.  11 ed.  São Paulo,  Malheiros
Editores, 2009, p. 68.
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Como afirmamos anteriormente,  os bens culturais,  integrantes do
patrimônio ambiental, são hoje contemplados pelo direito. Existem
inúmeras  normas  jurídicas  voltadas  para  o  que  apontamos  como
tutela preventiva, portanto assegurando sua preservação, outras, no
entanto, que se voltam para repreender as condutas que o degradam,
como por exemplo, a Lei  nº 9.605/1998, também chamada lei  de
crimes ambientais.23

Cumpre salientar ainda que os atos administrativos são regidos pelo

princípio da proporcionalidade, segundo o qual, cabe à Administração atuar dentro

dos limites adequados ao caso concreto, de modo que os benefícios à coletividade

superem os prejuízos, evitando excessos.

In  casu,  não  é  possível  vislumbrar  que  os  benefícios  a  serem

alcançados  pela  exploração  de  petróleo  nos  multimencionados  sítios  marítimos

sejam superestimados quando comparados à gravidade do risco a que será exposto

o patrimônio ambiental e a própria população brasileira. 

Diante desse cenário, com espeque no princípio da precaução, o ônus

da  prova  há  de  ser  invertido,  cabendo  aos  réus  a  comprovação  de  que  o

oferecimento dos blocos das Bacias de Camamu-Almada e Jacuípe na 16ª Rodada

de Leilões promovida pela ANP constitui medida adequada, exigível e proporcional,

o que, em verdade, somente pode ocorrer após a finalização da AAAS ou avaliação

estratégica congênere, favoráveis à exploração.

Destarte,  é  de  suma  importância a  realização  de  um  processo  de

avaliação prévia estruturada de caráter estratégico para subsidiar a oferta de blocos

na região,  considerando a ausência de informações específicas e a sensibilidade

ambiental de  áreas costeiras e marítimas sujeitas ao toque de óleo em caso de

derrames  acidentais,  com  possibilidade  de  atingir  em  curto  espaço  de  tempo

importantes  áreas  com  espécies  endêmicas  e  ameaçadas,  bem  como  sítios  de

acasalamento e reprodução de tartarugas e mamíferos marinhos,   incluindo o todo o

complexo recifal do Banco de Abrolhos.

Por  isso  é  que  estudos  de  caráter  estratégico  (como  a  AAAS)

permitiriam  uma  avaliação  prévia  da  aptidão  das  áreas  com    maior  segurança

ambiental,  proporcionando,  consequentemente,  maior  segurança  jurídica  aos

empreendedores.

23 REISEWITZ, Lúcia. Direito Ambiental e Patrimônio Cultural: direito à preservação da memória, ação
e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez Oliveira, 2004, p. 107. 
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2.2.3  DO  DIREITO  AO  MEIO  AMBIENTE  ECOLOGICAMENTE

EQUILIBRADO COMO GARANTIA FUNDAMENTAL E DO PRINCÍPIO

DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO ECOLÓGICO

O bem jurídico a que se refere o art. 225 da Constituição Federal é um

bem a ser desfrutado por toda e qualquer pessoa, tendo como característica a sua

vinculação intrínseca “à sadia qualidade de vida”. 

Evidente,  portanto,  a  absoluta  simetria  entre  o  direito  ao  meio

ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à vida da pessoa humana. Assim,

não basta viver ou consagrar a vida. É justo buscar e conseguir a qualidade de vida.

O  reconhecimento  do  direito  ao  meio  ambiente  como  direito

fundamental do ser humano surgiu com a Conferência das Nações Unidas sobre o

Meio  Ambiente  Humano,  realizada  pela  ONU,  em  1972,  oportunidade  da  qual

resultou a  Declaração de Estocolmo, um conjunto de 26 princípios, dos quais se

destacam os princípios 1 e 2:

“1 - O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade

e condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade

tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e  é

portador  solene  de  obrigação  de  proteger  e  melhorar  o  meio

ambiente, para as gerações presentes e futuras.

2 - Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o

solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos

ecossistemas  naturais,  devem  ser  preservados  em  benefício  das

gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou

administração adequada.”

Decorrente desta natureza fundamental do direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado surge o  princípio da vedação ao retrocesso ecológico,

que, por sua vez, determina que é defeso o recuo dos patamares legais de proteção

ambiental,  salvo  em  situações  calamitosas  devidamente  comprovadas,  pois  a

proteção ambiental deve ser crescente, não podendo retroagir, máxime quando os

índices de poluição no Planeta Terra crescem a cada ano.24 

Tal  norma-princípio  de  vedação  ao  retrocesso  ecológico  já  está

consagrada jurisprudencialmente. Veja-se:
24AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 9ª ed. rev., atual. E ampl. - Salvador: Juspodivm, 2018, p. 101
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“(…)  O  exercício  do  ius  variandi,  para  flexibilizar  restrições

urbanísticas-ambientais  contratuais,  haverá  de  respeitar  o  ato

jurídico perfeito e o licenciamento do empreendimento, pressuposto

geral  que,  no  Direito  Urbanístico,  como  no  Direito  Ambiental,  é

decorrência  da  crescente  escassez  de  novos  espaços  verdes  e

dilapidação  da  qualidade  de  vida  nas  cidades.  Por  isso  mesmo,

submete-se  ao  princípio  da  não-regressão  (ou,  por  terminologia,

princípio  da proibição  de  retrocesso),  garantia  de  que os avanços

urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão diluídos,

destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes. (...)”.

(STJ  –  REsp.:  302.906  SP  2001/0014094-7,  Relator:  Ministro

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2010,  Segunda

Turma, Data da Publicação: DJe 01/12/2010). grifou-se. 

Como explicitado no ponto 1.3 desta peça inicial, a presente lide tem

como um de seus objetivos o combate ao claro retrocesso da governança ambiental

que está em curso, afetando diretametne esta 16ª rodada da ANP.

Isto porque, na rotina de análise da possibilidade de inclusão ou não

de um bloco marítimo para leilão, a ANP baseava sua decisão, historicamente, da

seguinte forma:

1) De 2003 a 2007,  sustentava sua decisão com base em

manifestação conjunta da própria ANP, do IBAMA e de Órgãos

Ambientais Estaduais (Resolução CNPE, n. 8/2003, art. 2º, V);

2) A partir  da  10ª  rodada,  em 2008,  a  manifestação  do

IBAMA foi substituída por parecer conjunto do Ministério do

Meio  Ambiente  (MMA),  do  IBAMA  e  do  Instituto  de  Chico

Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio),

organizados  como  o  Grupo  de  Trabalho  Interministerial  de

Atividades de Exploração e Produção de Óleo e Gás (GTPEG),

sendo  que  a  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  passou  a

compor o GTPEG a partir da 13ª rodada, em 2015. Assim,  a

rotina de trabalho para inclusão ou não de um bloco eram

precedidas  de  manifestação  do  GTPEG  e  dos  órgãos

ambientais estaduais  ;
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3) Para esta 16ª rodada, com leilão previsto para outubro

de 2019, sequer chegou a ser instituído o GTPEG ou qualquer

outro grupo de trabalho, como destacado pelo Parecer Técnico

n. 874/2019 – SPPEA, do Setor Pericial do MPF (fl. 14), sendo

que a decisão de inclusão dos blocos de Camamu-Almada e

Jacuípe se deu, na prática,  por ato isolado do presidente do

IBAMA.

 

A substituição da análise conjunta e aprofundada realizada no âmbito

do  GTPEG  (como  foi  feito  até  a  15ª  rodada)  por  manifestação  de  uma  única

Coordenação do Ibama já é, por si só, preocupante do ponto de vista da qualidade

do produto final. 

Destaque-se que, enquanto existia o trabalho técnico do GTPEG, desde

2008 até a última rodada,  suas conclusões   não   haviam sido contrariadas por ato

isolado do presidente do IBAMA.

Mais dramático ainda é que, em detrimento da precaução e da vedação

ao  retrocesso,  a  inclusão  dos  7  blocos  mencionados  (4  da  Bacia  de  Camamu-

Almada e 3 da Bacia de Jacuípe) ocorreu por parte de ato individual do presidente

do IBAMA  em sentido  contrário  ao  que  entendeu a  única  manifestação  técnica

lavrada pela  Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e

Gás  do  próprio  IBAMA,  através  da  Informação  Técnica  n.  07/2019-

COPROD/CGMAC/DILIC. 

Repita-se  que  essa  mesma  Informação  Técnica  do  IBAMA  destaca

como “fundamental  a  participação tanto  dos demais  órgãos ambientais  federais

(Ibama, ICMBio e ANA – agora vinculada ao Ministério de Infraestrutura), como do

próprio Ministério do Meio Ambiente” para a tomada de decisão, além de destacar a

importância da realização prévia da AAAS.

Assim,  resta  claro  o  evidente  retrocesso  ocorrido  no  processo  de

tomada  de  decisão  de  exclusão  ou  não  de  blocos  exploratórios,  contrariando

frontalmente os princípios acima expostos. 
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3. DA MEDIDA LIMINAR

Na presença de requisitos legais que apontem para a plausibilidade

jurídica do direito alegado pela parte (fumus boni iuris) e para a necessidade de

provimento jurisdicional expedito, visando a evitar risco de lesão grave e de difícil

reparação (periculum in mora) ao meio ambiente e ao patrimônio público, faz-se

imperiosa a concessão da medida liminar que, em cognição sumária, assegure o

resultado útil do provimento final.

Como já explicado de modo pormenorizado no item 1.2 desta exordial,

percebeu-se, ao longo das rodadas de leilões anteriores realizadas pela ANP, que o

devido estudo ambiental conclusivo sobre a possibilidade ou não de exploração dos

blocos marítimos vem sendo deixado para um momento após o arremate dos sítios

pelos empreendedores. 

Tal evidente descompasso, pois o estudo ambiental deveria ser prévio

à alienação dos blocos, contraria completamente o dever intergeracional instituído

na Constituição Federal de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente

equilibrado, dirigido à coletividade e aos Poderes Públicos (art. 225, caput, CF), bem

como a  exigência  de  avaliação  ambiental  prévia para  atividades  potencialmente

poluidoras (art. 225, § 1º, IV, CF).

Ademais, mister observar que o eventual prejuízo deste descompasso

não  afeta  diretamente  apenas  o  patrimônio  socioambiental,  podendo  atingir

diretamente os   interesses do erário   e   dos próprios empreendedores. 

Isso porque, uma vez leiloado o bloco marítimo sem a devida avaliação

ambiental  estratégica  antecedente,  pode  acontecer  que  o  estudo a  ser  realizado

tardiamente seja no sentido da não possibilidade de exploração. 

Nesse cenário, como já ventilado,  além do prejuízo do empreendedor

de ver frustrados seus eventuais interesses para exploração dos blocos  (bônus de

assinatura, taxa de retenção e ocupação da área etc), ainda pode gerar o dever de

indenizar perdas e danos por parte da ANP,  causando prejuízo ao erário e,  por

conseguinte, ao bolso de todos os contribuintes.

Exemplo emblemático, outrora reportado, foi o caso do Bloco BM-ES-

20, na parte norte da Bacia do Espírito Santo. Este bloco foi ofertado na 4ª rodada,

em 2002, nas proximidades do arquipélago de Abrolhos, sendo que, em 2006, cerca
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de três anos e meio após a sua concessão, o bloco foi devolvido ao órgão regulador,

pois o IBAMA negou ao empreendedor todas as tentativas de licença para realizar a

campanha exploratória. 

Importante destacar que o indeferimento foi baseado no fato de o BM-

ES-20  estar  localizado  em  área  de  alta  sensibilidade  ambiental,  próxima  ao

arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia,  como acontece agora com os blocos da

Bacia Camamu-Almada. 

A empresa petroleira norte-americana NEWFIELD, que arrematou o

bloco  BM-ES-20  e  nunca  pôde  exercer  qualquer  atividade  exploratória  por

impedimentos ambientais, recebeu, a título de indenização, o expressivo valor de R$

5.380.000,0025, por parte da ANP. 

Neste caso paradigmático,  a ANP acabou pagando cerca de R$ 3,21

milhões a mais do que o desembolsado pela petroleira NEWFIELD, que havia pago

R$ 1,39 milhão em bônus de assinatura e mais R$ 780,62 mil de taxa de retenção e

ocupação da área pelos anos de 2003, 2004 e 2005. 

Em síntese, um péssimo negócio para o erário e, por consequência,

para o bolso de todos os contribuintes.

De certo,  o  prejuízo  poderia  não ter existido  se  a ANP e o IBAMA,

quando da oferta do bloco em leilão, já tivessem chegado a um consenso quanto à

viabilidade  ambiental  do  empreendimento  antes  de  o  órgão  regulador  licitar  os

blocos exploratórios. 

Destarte, no caso em apreço, encontram-se inteiramente atendidos os

mencionados  requisitos  da  tutela  cautelar,  haja  vista  os  fundamentos  jurídicos

apresentados e o risco de  dano irreparável na inclusão das Bacias de Camamu-

Almada e Jacuípe, sítios marítimos de alta sensibilidade, na 16ª rodada de leilão da

ANP, podendo, inclusive, afetar o Parque Nacional Marinho dos ABROLHOS, uma

das regiões que apresenta a maior biodiversidade do oceano Atlântico. 

Como visto, os fundamentos jurídicos ora apresentados revelam clara

e iminente possibilidade de duas espécies de danos. Num primeiro cenário, uma vez

leiloados  os  blocos  exploratórios  poderá  haver  sério  prejuízo  ao  erário  e  aos

empreendedores,  caso  os  blocos  exploratórios  cedidos  sejam  posteriormente

declarados inviáveis do ponto de vista ambiental. Num segundo cenário, uma vez

leiloados  os  blocos  em questão,  surge  uma  natural  pressão  econômica  para  a

25 Disponível  em:  <https://www.tauilchequer.com.br/en/news/2012/10/o-fim-do-caso-bm-es-20;
acesso em 11 de setembro de 2019.
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autorização ambiental ser concedida em sequência, o que, ao menos em tese, pode

ocasionar  grandes  danos  ambientais  irreversíveis  se  a  avaliação  ambiental

estratégica não for realizada com deveria, tendo em vista a particularidade dos bens

jurídicos ambientais em análise. 

A providência cautelar em casos dessa magnitude faz-se  necessária

não apenas como meio de assegurar a efetividade e instrumentalidade do processo

na  atuação  do  direito  material,  corolário  do  próprio  direito  de  ação

constitucionalmente garantido (art. 5º, XXXV, CF/88), mas também constitui forma

de  aplicação  dos  princípios  da  precaução  e  da  prevenção e  do  princípio  da

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  particular  que  recomendam cautela  e

adoção de medidas preventivas diante de situações de risco ao meio ambiente, dado

que a violação de tal espécie de interesse difuso comumente apresenta caráter de

irreversibilidade e produz efeitos nocivos que se propagam por toda a sociedade,

alcançando as presentes e futuras gerações. 

Sobre  o  imperativo  da  concessão  da  medida  liminar  em  caso  de

iminente dano ao meio ambiente, já decidiu o ínclito Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  MEDIDA  CAUTELAR  PARA  ATRIBUIR
EFEITO  SUSPENSIVO  A  ACÓRDÃO  DE  SEGUNDO  GRAU.
CONSTRUÇÃO  DE  IMÓVEL  EM  ORLA  POSSUIDORA  DE
RECURSOS NATURAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EXISTÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM
IN MORA. 1. Medida Cautelar intentada com objetivo de atribuir
efeito suspensivo ao v. Acórdão de Segundo grau. 2. O poder geral
de cautela há que ser entendido com uma amplitude compatível
com a sua finalidade primeira, que é assegurar a perfeita eficácia da
função  jurisdicional.  Insere-se,  aí,  a  garantia  da  efetividade  da
decisão a ser proferida. A adoção de medidas cautelares (inclusive
as  liminares inaudita  altera  pars)  é  fundamental  para  o  próprio
exercício  da  função  jurisdicional,  que  não  deve  encontrar
obstáculos,  salvo no ordenamento jurídico.  (…). Há,  em favor do
requerente,  a  fumaça  do  bom  direito  e  é  evidente  o  perigo  da
demora,  tendo  em  vista  que,  tratando-se  de  bens  ecológicos,  a
ausência  de  medidas  acautelatórias  pode  resultar  na
irreversibilidade  dos  danos  ambientais.  A  princípio,  a  área
configura-se  como  sendo  de  preservação  permanente  e  de  Mata
Atlântica, o que ensejaria, necessariamente, a oitiva do IBAMA e
estudo de impacto ambiental, antes do início de qualquer obra. 6. A
busca pela entrega da prestação jurisdicional deve ser prestigiada
pelo  magistrado,  de  modo  que  o  cidadão  tenha  cada  vez  mais
facilitada, com a contribuição do Poder Judiciário, a sua atuação
em sociedade, quer nas relações jurídicas de direito privado, quer
de direito público. 7. Medida Cautelar procedente. (MC 2.136/SC,
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Rel.  MIN.  JOSÉ  DELGADO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
22.05.2001, DJ 20.08.2001 p. 348)

Diante do exposto, impõe-se a concessão da tutela de urgência, com

fulcro no artigo 12 da Lei nº 7.347/85 e  art.  300 do Código de Processo Civil,

porquanto reunidos estão os requisitos  da  fumaça do bom direito e do  perigo da

demora,  como  foi  demonstrado  na  descrição  fática  e  jurídica,  constantes desta

inicial.

A aparência do direito desponta não apenas do que foi narrado acima,

mas também dos documentos que instruem a inicial, especialmente indicando a

gravidade  dos danos ambientais  que  podem advir  da exploração de  petróleo na

costa baiana sem as devidas e precedentes análises ambientais.

O  perigo na demora resta evidenciado, considerando que  está muito

próxima a data para a   sessão pública licitatória para a 16ª rodada da ANP, prevista

para  o  próximo  dia  10/10/2019,    devendo  a  tutela  de  urgência  ser  concedida

i  naudita altera pars  .

4. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, o Ministério Público Federal requer, com base no

artigo 12 da Lei nº 7.347/85 c/c artigo 300, do CPC, que, por meio de  decisão

liminar   inaudita altera pars, esse MM. Juízo Federal:

4.1. De imediato:

a) determine a suspensão dos efeitos decorrentes da 16ª Rodada de

Licitações promovida pela  AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E

BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP, em relação à disponibilização dos  4 (quatro)  blocos da

Bacia  de  Camamu-Almada (CAL-M-126,  CAL-M-252,  CAL-M-316  e  CAL-M-376)

bem como em relação aos 3 (três) blocos exploratórios da Bacia do Jacuípe (JA-M-

26,  JA-M-43 e  JA-M-45),  determinando-se  ainda  que,  enquanto  não  avaliado  o

mérito da demanda, tais blocos não sejam disponibilizados em futuras rodadas,

salvo após a realização da Avaliação Ambiental de Áreas Sedimentares – AAAS (na

forma  da  Portaria  Interministerial  Nº198/2012)  ou  avaliação  estratégica

abrangente,  que  avalie  os  impactos  cumulativos  e  sinérgicos  da  exploração  de

petróleo nos blocos marítimos da zona costeira brasileira, cujos resultados deverão
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vincular  a  viabilidade  ou  não  da  exploração  dos  correspondentes  blocos,

oportunizando-se adequadamente a participação de especialistas na matéria, das

pessoas  que  serão  impactadas  pela  exploração  e  pelos  diversos  segmentos  da

sociedade com interesse na questão;

b) determine  que  a  AGÊNCIA  NACIONAL  DO  PETRÓLEO,  GÁS

NATURAL  E  BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP  imediatamente  dê  publicidade  à  presente

demanda, fazendo constar a existência da presente ação e a exclusão dos referidos

blocos  da  16ª  rodada  das  áreas  a  serem  ofertadas,  em  especial,  em  seu  site

institucional e no da Brasil-Rounds Licitações de Petróleo e Gás, no tópico “16ª

Rodada  de  Licitações”,  na  forma  de  banner não  inferior  a  10cm  x  5cm,  com

tamanho mínimo da fonte 12, em caixa alta;

c) arbitre  multa  diária  para  a  hipótese  de  descumprimento  da

decisão liminar em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.2. Em definitivo, requer:

a) que sejam confirmados, por sentença, todos os pedidos liminares,

anulando-se, em definitivo, todos os atos que resultaram no oferecimento  dos  4

(quatro)  blocos exploratórios da Bacia de Camamu-Almada (CAL-M-126, CAL-M-

252,  CAL-M-316 e  CAL-M-376)  e  dos  3  (três)  blocos  exploratórios  da  Bacia  do

Jacuípe (JA-M-26, JA-M-43 e JA-M-45);

b) que seja determinado ao o Presidente do IBAMA que se abstenha

de autorizar a inclusão dos mencionados blocos das Bacias de Camamu-Almada e

Jacuípe em futuros leilões, através de ato individual, em desacordo com o quanto

pugnado pela Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e

Gás do próprio IBAMA, ou por Grupo Técnico de Trabalho especificamente criado

para tal mister, ou ainda em sentido contrário ao que dispuser a AAAS ou avaliação

estratégica congênere, análises ambientais que devem ser realizadas     previamente     à

concessão de qualquer futuro bloco em leilão da ANP;

c) que  seja  determinado  à  AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP a obrigação de não fazer, consistindo

na não realização de novos procedimentos licitatórios relativos à exploração dos

mencionados blocos das bacias de Camamu-Almada e Jacuípe; bem como  que a
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ANP,  o  IBAMA  e  o  Ministério  de  Meio  Ambiente não  assinem  ou  subscrevam

contratos relacionados à exploração de petróleo nos referidos blocos enquanto não

executadas as providências prévias mencionadas no item “b” anterior;

d) que,  doravante,  a  AGÊNCIA  NACIONAL  DO PETRÓLEO,  GÁS

NATURAL  E  BIOCOMBUSTÍVEIS  –  ANP,  o  IBAMA  e  o  MINISTÉRIO  DO  MEIO

AMBIENTE  apenas  autorizem  ou  se  manifestem  favoravelmente  à  inclusão  de

outros  novos  blocos  marítimos  exploratórios  das  bacias  de  Camamu-Almada  e

Jacuípe em rodadas de leilões da ANP somente após parecer favorável do corpo

técnico do IBAMA, do Instituto de Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

(ICMBio), do Ministério do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Águas (ANA),

organizados como Grupo de Trabalho Interministerial de Atividades de Exploração e

Produção de  Óleo  e  Gás  (GTPEG)  ,   bem como dos órgãos ambientais  estaduais,

como fora realizado nas rodadas de leilão anteriores da ANP;

e) a citação dos requeridos para, querendo, contestarem a presente

Ação Civil Pública;

f) inversão do ônus da prova em favor do autor.

Protesta o Ministério Público Federal pela produção de todas as provas

juridicamente admissíveis.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Salvador/BA, 18 de setembro de 2019.

VANESSA GOMES PREVITERA

PROCURADORA DA REPÚBLICA

ANDRÉ LUÍS CASTRO CASELLI

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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