
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

EXMO.  SR.  JUIZ  FEDERAL DA ___VARA FEDERAL DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA DE

PERNAMBUCO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores  da

República  signatários,  no regular  exercício  de  suas  atribuições  legais  e  constitucionais,  e  com

fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, no artigo 6.º, VII, da Lei

Complementar n.º 75/93, e nos artigos 1.º e seguintes da Lei n.º 7.347/1985, vêm, à presença de

Vossa Excelência, muito respeitosamente, ajuizar a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

em desfavor da (o): 

UNIÃO, pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com sede  na  Av.  Herculano
Bandeira, nº 716, Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-130, na pessoa de seu representante
legal; e

INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS
NATURAIS  RENOVÁVEIS  –  IBAMA, pessoa  jurídica  de  direito  público,
representado pela Procuradoria Regional Federal da 5ª Região, com sede na Avenida
Domingos Ferreira, 604, Pina, Recife.

pelas razões de fato e de direito a seguir delineadas:
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1. DO OBJETO DA AÇÃO

A presente Ação Civil Pública tem por objetivo, dentre outros, compelir as partes

demandadas  a  adotar  todas  as  medidas  necessárias  de  contenção  e  recolhimento  do  material

poluente (óleo decorrente do gravíssimo acidente ambiental que impacta a Zona Costeira brasileira,

atingindo todos os Estados da Região Nordeste),  com foco na proteção de áreas sensíveis de

Pernambuco, utilizando-se  do  MAPEAMENTO  AMBIENTAL  PARA  RESPOSTA  À

EMERGÊNCIA NO MAR – MAREM e do Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo do Litoral

Pernambucano,  com  emprego  das  melhores  e  mais  adequadas  técnicas,  em  defesa  do  meio

ambiente, de presentes e futuras gerações.

2 – DOS FATOS

2.1 – DO DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO LITORAL NORDESTINO: ORIGEM, EXTENSÃO
E IMPACTOS EM PERNAMBUCO

No dia 30/08/2019, nas Praias de Gramame e Tambaba, município do Conde/PB, e na

Praia Bela, município de Pitimbu/PB, foram avistadas as primeiras manchas escuras (na areia/mar),

de uma substância oleosa. Pelo movimento das marés e ventos, a mancha se espalhou tanto para o

norte quanto para o sul, invadindo a faixa litorânea dos 9 Estados nordestinos, hoje atingindo 178

praias, em 72 municípios1. O que parecia ser algo isolado, portanto, tornou-se o maior desastre

ambiental da história do litoral brasileiro, em termos de extensão.

As  primeiras  manchas  em  Pernambuco  datam  do  início  de  setembro.  Segundo  o

IBAMA2, naquele mês, “vestígios/esparsos” (espécie de resíduos) passaram a ser vistos nas Praias

de  Boa  Viagem  (Recife),  Del  Chifre  (Olinda),  Candeias  (Jaboatão  dos  Guararapes),  Piedade

(Jaboatão dos Guararapes), Gamboa (Ipojuca), Nossa Senhora do Ó (Ipojuca), Porto de Galinhas

(Ipojuca),  Pau  Amarelo  (Paulista),  Conceição  (Paulista),  Carneiros  (Tamandaré),  Tamandaré

1 Fonte: Folha de São Paulo.  Veja perguntas e respostas sobre as manchas de óleo no Nordeste.  Reportagem de
Matheus Moreira  e  Phillippe Watanabe.  Disponível  em <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/veja-
perguntas-e-respostas-sobre-as-manchas-de-oleo-no-nordeste.shtml >

2 Relatório  diariamente  alimentado  em:  https://www.ibama.gov.br/phocadownload/notas/2019/2019-10-
16_LOCALIDADES_AFETADAS_geral.pdf 
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(Tamandaré), Ilha Cocaia (Cabo de Santo Agostinho), Paiva (Cabo de Santo Agostinho), do Forte

Orange (Ilha de Itamaracá),  Catuama (Goiana),  São José da Coroa Grande (São José da Coroa

Grande)  e  Ponta  de  Pedras  (Goiana).  Em  termos  quantitativos,  a  imprensa  noticia  que,  entre

setembro e meados de outubro, ao menos 765 litros de material oleoso foram retirados de praias

pernambucanas, conforme o quadro abaixo:

Praias de Pernambuco  3  
(30/08/2019 a 16/10/2019: manchas de destaque)

Entre 30/08/2019 e
09/09/2019

Praia de Tamandaré –
Tamandaré/PE

Aproximadamente
250 litros de

material recolhido

 Sem registros fotográficos

Entre 07 e 09/09/19 Praia de São José da Coroa
Grande – São José da Coroa

Grande/PE

Aproximadamente
115 litros de

material recolhido

03/10/2019 Praia de Boa Viagem -
Recife

Aproximadamente
400 litros de

material recolhido

3  <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/10/07/oleo-que-sujou-praias-do-nordeste-saiu-de-navio-que-
passava-em-pernambuco-diz-pesquisador-da-ufpe.ghtml> 

Vestígios de óleo na areia

Pequenas manchas de óleo na areia
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Entre setembro de
outubro de 2019

Praia do Paiva – Cabo de
Santo Agostinho

Sem dados

Parece  muito,  mas  ínfimo  quando  comparado  à  enorme  quantidade  de  material

encontrada na Bahia4 e em Sergipe, por exemplo5. De toda sorte, o óleo até então encontrado nas

praias de Pernambuco, aliado ao movimento das manchas oleosas nos demais Estados do Nordeste,

já era o suficiente para despertar o  receio de um retorno mais corpulento e devastador, como

alertava à imprensa o secretário de Meio Ambiente do Município de Tamandaré/PE: “Considero

pouca quantidade em relação a outros estados, mas  nosso receio é de que o material volte  a

aparecer ”6. Ele acertou.

Isso porque, durante a primeira quinzena de mês de outubro, o material oleoso já era

visto  nas  mais  diversas  praias  nordestinas7,  e  em diferentes  graus  de intensidade  – de simples

vestígios a manchas propriamente ditas –, atingindo 43 localidades do Rio Grande do Norte (com a

classificação  mais  leve,  de  “vestígios”),  praias  paraibanas  como Cabo  Branco,  Tambaú,  Poço,

Camboinha e Intermares (também como “vestígios”), praias cearenses como da Prainha (Aquiraz),

Sabiaguaba (Fortaleza) e Morro Branco (Beberibe), e até mesmo localidades mais ao norte, como

4 Até 16/10/2019,  1 tonelada de óleo foi  encontrada na Praia de Pituba,  e 250 Kg na região de Jardim dos
Namorados,  ambas  em  Salvador/BA.  <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/uma-tonelada-de-oleo-e-
encontrada-na-praia-da-pituba/ >. Até 15/10/2019,  15 toneladas foram retiradas em praias de Mata de São João
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/mais-de-15-toneladas-de-oleo-ja-foram-retiradas-em-mata-de-sao-
joao/ >

5 Até  17/10/2019,  somente  em  Aracaju,  foram  recolhidas  231  toneladas da  substância  oleosa
<https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/17/contencao-de-manchas-de-oleo-em-sergipe-sera-reforcada-
com-a-instalacao-de-mil-metros-de-barreiras-diz-adema.ghtml >

6 <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/10/09/manchas-de-oleo-tres-municipios-pernambucanos-
retiram-mais-de-760-litros-de-residuo-das-praias.ghtml>

7 <https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/a-situacao-das-praias-do-nordeste-atingidas-pelas-manchas-de-oleo/
>

Vestígios de óleo
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os vestígios  de  óleo na  Praia  de  Luís  Correia  (Piauí)  e  manchas  na  praia  maranhense  da Ilha

Caçacueira e em trechos da Avenida Litorânea de São Luís. 

Por  sua vez,  nos Estados da Bahia  e  Sergipe,  a  situação parecia  mais  grave,  com

toneladas  de  óleo (e  não  litros,  como  experimentado  por  Pernambuco)  atingindo  praias  de

Salvador, Mata de São João/BA e Aracaju, por exemplo. Veja-se:

Bahia e Sergipe
(07 a 16/10/2019)

 08/10/2019: Praia do Forte - Mata de São João (BA)

16/10/2016: Praia de Pituba - Salvador/BA

13/10/2019: Praia do Mosquiteiro - Aracaju (SE)

08/10/2019: Praia do Forte - Mata de São João (BA)
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07/10/2019: Praia de Pirambu - Aracaju (SE)

07/10/2019: Macha de óleo numa praia da Orla de Atalaia,
Aracaju (SE)

A situação de Sergipe, especificamente, tornou ainda mais real o receio de retorno das

manchas a Estados como Alagoas e Pernambuco. 

Isso  porque  Sergipe,  após  ter  suas  praias  atingidas  por  óleo  em  24/09/2019  –

motivando  a  decretação  de  situação  de  emergência  pelo  Governo  Estadual  e  determinação  da

Justiça Federal para contenção do avanço das manchas –, recebeu em 14/10/2019 uma nova carga

daquele material nas Praias da Coroa do Meio, Artistas, Atalaia, Aruana,  Refúgio e Viral,  em

Aracaju, além de Pacatuba, Pirambu, Jatobá, Porto, Atalaia Nova e Praia da Costa, no litoral Norte8.

Uma  espécie  de  tendência  de  retorno  do  óleo,  do  Sul  (Salvador)  ao  Norte

(Sergipe/Alagoas/Pernambuco), conforme reportagem da BBC Brasil9, publicada em 17/10/2019, e

intitulada “As possíveis razões da volta do óleo às praias do Nordeste que já haviam se livrado

dele”.

Seguindo  essa  fatídica  tendência,  Alagoas  voltou  a  registrar  manchas (e  não

vestígios)  de  óleo  em  Piaçabuçu10 (10/10/2019),  Feliz  Deserto11 (13/10/2019),  bem  como  nas

8 <https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/15/todas-as-praias-de-se-apresentaram-reincidencia-de-manchas-
de-oleo-apos-limpeza-so-na-capital-foram-coletadas-mais-de-230-toneladas.ghtml>

9 <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50092410 >
10 <https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/10/10/manchas-de-oleo-voltam-a-aparecer-no-pontal-do-peba-em-

piacabucu.ghtml >
11 <https://www.facebook.com/institutobiota/ >
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paradisíacas Maragogi12 e Japaratinga13 (16/10/2019) – estas últimas situadas na maior unidade de

conservação  federal  marinha  costeira do  Brasil:  a APA  Costa  dos  Corais

(Alagoas/Pernambuco)  14  .  

Alagoas
(10 a 16/10/2019)

10/10/2019:  Manchas  de  óleo
voltam a aparecer no Pontal do
Peba, em Piaçabuçu/AL

13/10/2019: Golfinho encontrado morto, sujo de óleo, 
na Praia de Feliz Deserto/AL

12 <https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/10/17/manchas-de-oleo-atingem-cidade-de-maragogi-litoral-norte-
de-alagoas.ghtml> e < https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/oleo-chega-as-piscinas-naturais-de-
maragogi-em-alagoas.shtml>

13 <https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/japaratinga-uma-das-praias-mais-famosas-de-al-amanheceu-
tomada-pelo-oleo_88312.php >

14 A Área de Proteção Ambiental – APA Costa dos Corais (APACC) é uma Unidade de Conservação Federal que
abrange uma grande região marinha e costeira se alongando de Maceió/PE até Tamandaré/PE.
Envolvendo 13 municípios de Alagoas e Pernambuco, a APACC é a maior Unidade de Conservação marinha do
Brasil com cerca de 400 mil hectares. São cerca de 135 km de extensão de linha de costa e cerca de 18 milhas
náuticas de extensão marinha.
A APACC foi  criada pelo Decreto s/nº  de 23/10/97,  com plano de manejo publicado em 2013,  e  teve como
principal  diretriz  para  sua  elaboração,  trabalhar  de  forma  participativa  e  flexível,  ouvindo  a  comunidade  e
divulgando os conceitos de desenvolvimento sustentável, buscando o alinhamento dos objetivos de conservação da
APA com o planejamento estratégico do ICMBio.
Os  objetivos  da  APACC são:  a) garantir  a  conservação  dos  recifes  de  coral  e  de  arenito;  b)  manter  a
integridade do habitat e preservar a população do peixe-boi-marinho; c) proteger os manguezais de toda a
sua extensão; d) ordenar o turismo e demais atividades econômicas e e) incentivar as manifestações culturais e
contribuir para o resgate da cultura regional.  
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16/10/2019: Óleo retorna à Maragogi/AL – Próxima ao 
Litoral Sul de Pernambuco

16/10/2019: Óleo em Japaratinga/AL – Próximo ao 
Litoral Sul  de Pernambuco

Ao que parece, o fato de as vizinhas praias de Maragogi e Japaratinga terem registrado

manchas de óleo, em 16/10/2019, fez com que parte do poder público efetivamente se preocupasse

com o retorno do óleo ao Estado de Pernambuco.

Assim, na manhã do dia 17/10/2019, representantes da CPRH, a partir de Boa Viagem,

sobrevoaram o Litoral Sul até São José da Coroa Grande/PE, e disseram não ter encontrado óleo 15.

Enquanto isso, a Defesa Civil de São José da Coroa Grande/PE, a Marinha do Brasil e pescadores

providenciavam boias para proteção da região, divisa entre os Estados de Pernambuco e Alagoas16.

Todavia,  na  tarde  do  dia  17/10/2019,  o  óleo  chegou  nas  areias  da  Gamaleira,  em

Tamandaré/PE17. Infelizmente, como se temia, o material retornara ao Estado de Pernambuco, e

em sua forma mais espessa!

15 <https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2019/10/17/cprh-nao-encontra-manchas-de-oleo-em-
praias-de-pernambuco-390745.php>

16 <http://g1.globo.com/pernambuco/videos/v/sao-jose-da-coroa-grande-recebe-boias-de-contencao-para-evitar-
manchas-de-oleo-no-litoral/8010402/>

17 <https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2019/10/17/manchas-de-oleo-voltam-a-aparecer-em-
praia-de-pernambuco-390783.php >
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17/10/2019 - Gamaleira - São José da Coroa Grande/PE

Tendo em conta o sentido do movimento das manchas de óleo (sul-norte), gerou-se

grande apreensão quanto ao dia 18/10/2019. Afinal, o raiar do sol da última sexta-feira revelaria a

estagnação do material nas areias de São José da Coroa Grande ou a tendência de prosseguimento

rumo às praias mais ao norte? As imagens18 da paradisíaca Praia dos Caneiros – Tamandaré/PE, da

manhã do dia 18/10/2019, falam por si:

18 Fontes: <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/praia-de-carneiros-joia-do-litoral-pernambucano-e-
atingida-por-oleo.shtml> e <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/10/18/manchas-de-oleo-atingem-
praia-dos-carneiros-em-tamandare.ghtml>
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18/10/2019: Praia dos Carneiros - Tamandaré/PE

 18/10/2019: Praia dos Carneiros - Tamandaré/PE
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18/10/2019: Praia dos Carneiros - Tamandaré/PE

18/10/2019: Praia dos Carneiros - Manguezal - Tamandaré/PE
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A tragédia ambiental, embora anunciada, já está presente no litoral de Pernambuco.

Manguezais em Tamandaré/PE já foram atingidos. Diversos ecossistemas sensíveis estão em risco.

É preciso, então, expor a dimensão do risco ambiental ao litoral pernambucano a fim de justificar a

adoção de medidas mais vigorosas e eficientes, por parte do Governo Federal, visando conter o

avanço da mancha do óleo no estado.

2.2 – DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FRENTE AO PROBLEMA

Considerando o derramamento de óleo no litoral  pernambucano em setembro deste

ano,  o  Ministério  Público  Federal  requisitou  a  instauração  de  inquérito  policial,  para  que  se

investigasse o fato criminoso, bem como instaurou procedimento para acompanhar a atuação dos

órgãos ambientais a respeito. 

Pois bem. Tendo em conta as alarmantes notícias veiculadas na última quinta-feira,

assinalando  que  a  substância  poluidora  (óleo)  ou  chegara  ao  Estado  de  Pernambuco  ou  se

18/10/2019: Praia dos Carneiros - Tamandaré/PE
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encontrava nas suas divisas, foi então marcada uma reunião de urgência na sede da Procuradoria da

República em Pernambuco, onde se reuniram, na data de ontem (18/10), entre outros: o  diretor-

presidente da Agência Estadual do Meio Ambiente – CPRH, Sr. Djalma Souto Maior, o Capitão

dos Portos, Sr. Maurício Bravo, o Procurador do Estado de Pernambuco Almir Bezerra de Almeida

Filho, além de representante do IBAMA, representante da OAB/PE, representante da  Secretaria

do Meio Ambiente  do Estado de Pernambuco,  o  Promotor  de Justiça  André Felipe  Barbosa

Meneses, bem como o professor Gilvan Takeshi Yogui,  do Departamento de Oceanografia da

Universidade Federal de Pernambuco.

No ensejo, ressaltou  o diretor-presidente da Agência Estadual do Meio Ambiente

que, na manhã do dia 17/10, detectou a existência de manchas de óleos nas proximidades da Praia

de  São José  da Coroa  Grande.  Com a  ajuda  de pescadores  e  com o emprego da criatividade,

conseguiu impedir que chegasse à praia. Foi difícil recolher e dar destinação ao óleo, já que não

dispunha de bombonas (tonéis)  suficientes para acondicioná-lo.  Destacou que foi detectada um

mancha de  óleo  invadindo o Rio  Una,  felizmente  resgatada.  Frisou,  outrossim,  que,  apesar  do

empenho, hoje, falta até luvas para manusear o material poluidor, e recipientes (tambores) para

depositá-lo.  Só  dispõe  de  400  metros  de  rede  para  criar  uma  barreira  de  proteção,  para  cuja

colocação, a propósito, o órgão se ressente de expertise. Não tem como proteger todos os estuários.

Está realmente precisando de material19.

O IBAMA limitou-se a dizer que não está havendo ligação entre o comitê de crise

instalado em Pernambuco e o do Plano Nacional20. Explicou que, por ora, encaminhou as demandas

dos órgãos do Estado de Pernambuco para o Comitê instalado em Salvador, bem como solicitou a

vinda de um técnico para as orientações devidas. Tem orientado os municípios e a população, mas

não  tem  meios  para  que  esta  trabalhe  de  forma  adequada,  levando-a  a  agir  “na  base  do

improviso”21.

A Capitania  dos Portos  tampouco hoje  possui  bombonas para  acondicionar  o óleo

retirado ou equipamento de contenção para reter-lhe o avanço. 

19 Vídeo da reunião, aproximadamente intervalo entre 1 e 23 minutos.
20Vídeo da reunião, aproximadamente intervalo entre 1h26 e 1h29
21 Vídeo da reunião, aproximadamente intervalo entre 1h31 e 1h33.
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Como se vê, nenhum dos órgãos dispõe de material suficiente para, minimante, conter

a crise. Carece do básico e elementar. Não há nem sequer profissionais especializados para lidar e

orientar tecnicamente a atuação nesse desastre ambiental. Os órgão não sabem sequer como, como

adequada e seguramente, colocar as redes de contenção (as escassas que havia esgotaram-se). O

acondicionamento  do  material,  à  falta  de  bombonas,  é  feita  em  sacos  plásticos,  facilmente

rompíveis. E o óleo recolhido - quando recolhido - é conduzido a um aterro. Conta com voluntários

e eventual ajuda de empresários para suprir o mínimo. A escassez é explícita.

Instado, quer pelos órgãos estaduais,  quer próprio IBAMA, não houve resposta  do

Executivo  federal.  Malgrado  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente  do  Estado  de  Pernambuco  tenha

solicitado  à  União  petrechos  e  equipamentos  para  conter  as  manchas  de  óleo,  ainda  não  foi

atendida22.

Ao que tudo indica, desgraçadamente, o problema irá agravar-se. Segundo o professor

Gilvan  Takeshi  Yogui23,  do  Departamento  de  Oceanografia  da  Universidade  Federal  de

Pernambuco, a tendência é que a aquelas manchas grandes que começaram a aparecer na Bahia e

em Sergipe vão seguir por Alagoas, por Pernambuco e vão continuar subindo. A tendência é que a

agressão ao litoral de Pernambuco aumente, pois as manchas continuarão subindo. É necessário

agir preventivamente porque esse problema pode se prolongar. Em Pernambuco, existe um Atlas de

Sensibilidade Ambiente para Derrame de Óleo, no qual são previstas recomendações do que fazer

quando o óleo chega a ecossistemas sensíveis como praia, manguezal, etc. 

2.3  –  ECOSSISTEMAS  CONSIDERADOS  MAIS  SENSÍVEIS  AO  LONGO  DO  LITORAL
PERNAMBUCANO

Pois bem, de norte a sul, a faixa costeira do Estado de Pernambuco abriga cerca de

3.545.000 habitantes, representando 44% da população do Estado, constituindo a maior densidade

22Vídeo da reunião, aproximadamente intervalo entre 33 a 36min
23Vídeo da reunião, aproximadamente intervalo entre 49 e 56 min.
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demográfica na zona costeira do Brasil. Trata-se de uma região formada por 21 municípios, sendo

15 em contato direto com o ambiente marinho ou diretamente influenciado por este.

Em  2012,  durante  a  implantação  do  Projeto  da  Refinaria  Abreu  e  Lima,  em

Ipojuca/PE, a PETROBRAS, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE,

elaborou  um  valoroso  trabalho  científico  a  fim  de  mapear  detalhes  das  belezas  e  riquezas

ambientais da costa pernambucana e, assim, subsidiar tomadas de decisões de seu Centro de Defesa

Ambiental quanto a estratégias de proteção dos corpos hídricos. Fala-se, pois, no chamado “Atlas

de Sensibilidade Ambiental ao Óleo do Litoral Pernambucano”, cuja cópia também instrui esta

inicial. 

A seguir, serão expostos os principais ambientes e substratos sensíveis à contaminação

por óleo na faixa costeira de Pernambuco, conforme primoroso trabalho científico realizado pela

PETROBRAS  e  UFPE,  o “Atlas  de  Sensibilidade  Ambiental  ao  Óleo  do  Litoral

Pernambucano”, do qual foram extraídos excertos e transcritos, em grande parte, abaixo:

2.3.1 – OS RECIFES DE CORAIS  24  

Os  recifes  de  corais  constituem-se  em  importantes  ecossistemas,  altamente

diversificados,  no  nível  local,  regional  e  principalmente  no  global.  Por  abrigarem  uma

extraordinária  variedade de  plantas  e  animais,  são considerados como  o mais  diverso habitat

marinho do mundo, e por isso mesmo, possuem grande importância econômica, pois representam

a fonte de alimento e renda para muitas comunidades. Uma em cada quatro espécies marinhas vive

nos recifes, incluindo 65% dos peixes. 

Em Pernambuco, recifes de corais são comuns. No litoral norte, os recifes orgânicos

ocorrem  sobre  bancos  de  arenito  e  apresentam  extensão  que  varia  de  1  a  4  km,  com  maior

expressividade junto às praias de Ponta de Pedras (Goiana) e Conceição e Maria Farinha (Paulista),

bem como nas praias de Jaguaribe e Sítio Pilar (Ilha de Itamaracá). Na parte central do litoral,

24Redação  extraída  do  sítio  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  e  do  Atlas  de Sensibilidade  Ambiental  ao  Óleo do  Litoral
Pernambucano.
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também há recifes. Essas formações, com características mais irregular, são também localizadas na

porção sul do litoral, ocorrendo de forma mais expressiva nas praias de Itapoama e São José da

Coroa Grande, bem como nos trechos entre as praias de Porto de Galinhas e Serrambi, da Gamela e

do Porto. Também há recifes de corais na área compreendida entre os municípios de Rio Formoso,

Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande. Esse último trecho, componente da APA Costa

dos Corais, possui fauna de corais bastante rica, apresentando nove das dezoito espécies registradas

no litoral brasileiro.

Os ecossistemas recifais são extremamente delicados.  Os efeitos do contato entre o

óleo e os organismos formadores de recifes podem resultar em efeitos crônicos  (prejuízos às

atividades biológicas que culminam na morte de toda a colônia e na consequente supressão da

cobertura recifal); em bioacumulação (esses ambientes têm elevada capacidade de bioacumulação e

lenta  taxa  de  depuração)  e  em  prejuízos  diversos  aos  organismos  associados,  através  da

contaminação da teia alimentar. Em razão da natureza calcária formadora do esqueleto desses

animais, a estrutura recifal tem grande afinidade ao óleo, que adere ao recife e é absorvido

por este. Por isso, o óleo tende a persistir nestes ambientes por longos períodos.

2.3.2 – RECIFES ARENÍTICOS  25  

São corpos rochosos cimentados por carbonato de cálcio, restritos às regiões tropicais

e subtropicais e que indicam antigas linhas de costa. São lineares e se orientam paralelamente à

25Redação extraída do Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo do Litoral Pernambucano.

Recife de corais próximo à Praia de Mamocabinhas, litoral 
Sul.
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linha  da  costa.  Sua  maior  importância  está  relacionada  à  sua  função  como  substrato  para  o

desenvolvimento de algas, corais e outros organismos bentônicos. São comuns ao longo de toda a

costa  do  estado,  constituindo  os  traços  morfológicos  mais  característicos  do  litoral

pernambucano. 

A fauna e a flora de recifes areníticos podem ser similares àquelas encontradas em

recifes  coralinos,  com a  presença  de  invertebrados  reconhecidamente  sensíveis  ao  óleo,  como

cnidários, equinodermos, tunicados, entre  outros.  Por apresentarem uma    comunidade biológica  

rica  , os bancos de arenito são ambientes extremamente sensíveis a derramamentos de petróleo e  

derivados.

2.3.3 – PRADOS DE FANERÓGAMAS

São  ecossistemas  formados  pelas  chamadas  “gramas  marinhas”.  Representam  um

importante e diversificado habitat na zona costeira, pois atenuam a hidrodinâmica e proporcionam

maior suprimento de oxigênio, além de estabilizarem os parâmetros físico-químicos da água. Seus

bancos extensos provêm valiosos recursos em águas costeiras rasas de todo mundo, apresentando

abundância, riqueza e diversidade de fauna e flora superiores às verificadas nas adjacências. É uma

Recife arenítico na Praia de Muro Alto - Ipojuca/PE
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área que proporciona refúgio e alimento para muitas espécies de moluscos, crustáceos e peixes, que

a procura para desova.

Essas pradarias submersas estão frequentemente inseridas entre recifes de coral ou de

arenito e  planícies de areia  e  estuário,  formando um mosaico de ambientes de áreas de pouca

profundidade. 

Em Pernambucano, são vistas quatro espécies de fanerógamas marinhas, uma delas

(Halophia baillonis) não encontrada em outros locais do Brasil. Por aqui, não são distribuídas de

modo uniforme, sendo mais comum no litoral norte, principalmente na Ilha de Itamaracá. As do

litoral norte são maiores e mais densas do que as encontradas no litoral sul (praia de Suape, por

exemplo). 

Quanto aos efeitos do contato do óleo com fanerógamas marinhas, é possível destacar

os seguintes: i) morte direta dos organismos, causada por asfixia, encrustação ou envenenamento;

ii) morte indireta em decorrência da supressão dos recursos alimentares, destruição ou remoção do

habitat; iii) morte dos indivíduos juvenis que utilizam o prado como berçário; iv) incorporação de

frações  subletais  do petróleo,  o  que leva  a  potencial  redução da  tolerância  ambiental  a  outros

estresses; e v) incorporação de substâncias potencialmente cancerígenas ou mutagênicas na cadeia

alimentar.
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2.3.4 – PRAIAS ARENOSAS26

São  ambientes  costeiros  entremarés  de  substrato  inconsolidado,  cujos  sedimentos

apresentam granulometria variável,  desde a mais fina (silte e argila)  até a mais grossa (seixos,

cascalhos e biodetritos), tendo com mais comuns as arenosas (areia fina, média ou grossa). 

Sob o ponto de vista ecológico, as praias constituem ambientes relevantes, uma vez

que  servem  como  habitat  para  inúmeras  espécies  da  fauna  e  flora  e  que  ocorrem  de  forma

praticamente contínua ao longo dos litorais. Estão distribuídas ao longo do litoral pernambucano;

merecem destaque o litoral do município de Goiana, a Coroa do Avião, a Ilha de Itamaracá e o

norte de Pernambucano (de Igarassu a Olinda), classificados como segmentos prioritários para a

conservação do sistema praial. 

O comportamento do óleo quando em contato com o ambiente praial depende uma

série de fatores: tamanho de partículas, viscosidade do óleo, drenagem, presença de canais feitos

por animais e raízes (que facilitam a penetração do óleo no sedimento) e período de permanência.

26Redação extraída do Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo do Litoral Pernambucano.

Prado de Fanerógama encontrado na Praia de Suape - Cabo de Santo Agostinho/PE
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Os efeitos específicos do óleo nas praias estão direta ou indiretamente associados ao impacto físico

de recobrimento e à intoxicação, ou impacto químico. Entre seus efeitos mecânicos na comunidade

biológica,  podem  ser  mencionados  a  interferência  física  na  locomoção  e  nos  processos  de

alimentação e  absorção de água,  excreção e reprodução, além dos estresses por sufocamento e

aquecimento. Já os efeitos tóxicos do óleo afetam o  crescimento, a reprodução, a respiração e o

comportamento das espécies que habitam os sedimentos.

2.3.5 – OS MANGUEZAIS

Os manguezais são encontrados somente nas regiões da zona costeira e formam um

ecossistema altamente produtivo, pois são berço e criatório de várias espécies marinhas que ali se

reproduzem. O ecossistema manguezal é um dos mais biodiversos, ou seja, aloja grande número

de espécies de seres vivos, e um dos mais produtivos do planeta, vez que produz e recicla grande

quantidade  de  matéria  viva.  Grande  biodiversidade  é  equivalente  a  uma  grande  riqueza  em

patrimônio  genético  de  espécies,  algumas  ameaçadas  de  serem  extintas  por  conta  da  intensa

degradação. 

O mangue é um berçário de inúmeras espécies de peixes, crustáceos e mariscos,

que necessitam de águas calmas e refúgio para sua reprodução e alimentação. Posteriormente esses

animais (entre  muitos outros,  lagostas,  ostras e  inúmeros peixes) migram para outros locais.  A

destruição dessas áreas altera esses ciclos, desestruturando as redes alimentares e diminuindo a

pesca, com graves consequências sociais e econômicas.

Os mangues criam, estabilizam e mantém regiões costeiras submetidas ao movimento

das  marés,  principalmente  em  áreas  de  estuários.  O  corte  de  suas  árvores  e  sua  consequente

degradação  possibilita  que  seus  sedimentos  sejam  carregados  pelas  marés  e  traz  a  perda  de

territórios  costeiros  e  invasão  de  áreas  pela  força  da  maré,  gerando  problemas  de  erosão  e

degradação costeira. O manguezal também atua como um filtro biológico que retém, nas árvores,

no sedimento e na comunidade animal, diversos poluentes, como o excesso de matéria orgânica

(proveniente de esgotos urbanos e industriais), substâncias químicas (metais pesados), entre outros,

contribuindo para limpar as águas do excesso de material dissolvido e, portando, sendo essencial à
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saúde pública. E quando um rio morre por excesso de poluentes, ou seja, quando o oxigênio de suas

águas  é  igual  a  zero,  murcham  as  comunidades  ao  seu  redor,  trazendo  incontáveis  prejuízos

econômicos.

E  como todas  as  plantas  verdes,  os  mangues  produzem oxigênio,  o  qual,  em um

planeta com seu ar comprometido por poluentes gerados pela expansão urbana e industrial, é de

vital importância. Contribuem ainda para reter umidade, criando microclimas mais benignos para o

ser humano, como toda floresta. São, por conseguinte, fundamentais para enfrentar os efeitos do

crescente esquentamento global, o chamado “efeito estufa”, que pode atingir o Nordeste, elevando

em vários  graus  a  temperatura  média  da  região.  Por  ser  parte  de  um ecossistema global,  sua

destruição  promove  alterações  na  dinâmica  costeira  na  região  e  em  todo  o  planeta,  com

imprevisíveis consequências. Igualmente, quando bem manejados, os mangues são fonte de renda

para as populações ribeirinhas que vivem da apanha de crustáceos diversos que ali vivem.

É  certo  que,  ao  longo  do  nosso  litoral,  temos  diversas  áreas  com  manguezais,

tornando-se  imprescindível  a  adoção  das  medidas  de  proteção  requeridas,  sob  pena  de  danos

irreparáveis a tal ecossistema.

No caso de um derramamento de óleo junto aos manguezais, os efeitos vão depender

de uma série de fatores, entre  os quais se destacam: a geomorfologia e a  energia das marés e

correntes; o tipo de óleo; o volume de óleo e a duração do derramamento, além de fatores sazonais

e do tipo de intervenção para limpeza. O óleo geralmente penetra no manguezal durante a maré

alta,  se  depositando  na  superfície  do  solo,  nas  raízes  aéreas  e  nos  propágulos.  Em função  da

variabilidade do alcance da maré em seu interior, a deposição do óleo no manguezal tende a ser

desigual.

O contato entre o óleo e as árvores do manguezal pode resultar em efeitos crônicos,

tais como a ramificação dos pneumatóforos, o fracasso da germinação, a diminuição da copa, o

aumento  das  taxas  de  mutação  e  o  aumento  da  sensibilidade  para  outros  estresses;  ou  efeitos

agudos,  a  exemplo  do  amarelecimento  das  folhas,  da  desfolha  e  da  morte  da  árvore.  As

comunidades  associadas  aos  manguezais  parecem  se  recuperar  mais  rapidamente  do  que  os
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próprios manguezais, motivo pelo qual efeitos de longo prazo estão, provavelmente, relacionados à

morte  dos  manguezais  e  à  perda  do  habitat  que  suporta  e  protege  a  comunidade.  Entre  os

ecossistemas costeiros,  o manguezal  é classificado como dos mais sensíveis e vulneráveis a

vazamentos  de  óleo.  Ademais,  o  óleo  pode  persistir  neste  ecossistema  por  anos  e  atingir

camadas mais profundas em função do tráfego de pessoas.

2.3.6 – ESTUÁRIOS  27  

São corpos aquáticos costeiros, semifechados, com livre comunicação com o oceano e

sujeitos à influência das marés e da água doce oriunda da drenagem continental. Trata-se de áreas

de baixa declividade, com grande aporte de água doce e sedimentos, periodicamente inundados

pela água do mar e com baixa hidrodinâmica. Tais condições propiciam a mistura das águas de

diferentes salinidades, gerando um ambiente eurialino de grande fertilidade.

Os  ambientes  estuarinos  apresentam  uma  importância  ecológica  determinante  em

nível  regional,  uma  vez  que  constituem sistemas  férteis,  servindo  de  abrigo  e  criadouro  para

inúmeras espécies, inclusive de importância comercial. 

Nessas  áreas,  são  encontrados  ecossistemas  como  marismas  e  manguezais,  o  que

ressalta sua importância ecológica, não só em termos de produtividade, mas também em termos de

conectividade. 

A costa pernambucana apresenta os seguintes estuários ou complexos estuarinos ao

longo de toda sua extensão, conforme informações da CPRH, do ano de 2009:

1) complexo estuarino Goiana-Megaó (Goiana, litoral norte);
2) rio Itapessoca (Goiana, litoral norte);
3) rio Jaguaribe (Itamaracá, litoral norte);
4) canal de Santa Cruz - formado pelos rios Arataca, Botafogo, Maniquara e Igarassu
(Itapissuma, Goiana, Igarassu e Itamaracá, litoral norte);
5) rio Timbó (Igarassu, Abreu e Lima e Paulista, litoral norte);

27 Redação extraída do Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo do Litoral Pernambucano.
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6) rio Paratibe (Paulista e Olinda, litoral central);
7) rio Beberibe (limite entre Olinda e Recife, litoral central);
8) rio Capibaribe/Bacia do Pina (Recife, litoral central);
9) complexo estuarino Jaboatão-Pirapama (Jaboatão dos Guararapes, litoral central);
10)  complexo  estuarino  Massangana-Tatuoca  (Cabo  de  Santo  Agostinho,  litoral
central) 
11) rio Maracaípe (Ipojuca, litoral sul);
12) complexo estuarino Merepe-Ipojuca (Ipojuca, litoral sul);
13)  complexo estuarino  Sirinhaém -  rios  Arrumador,  Trapiche,  Aquirá  (Sirinhaém,
litoral  sul);
14) complexo estuarino do Rio Formoso – formado pelos rios Goiana, dos Passos,
Porto das Pedras, Lemenho e Ariquindá (limite entre Tamandaré e Rio Formoso, litoral
sul);
15) complexo estuarino Ilhetas-Mamucabas (Tamandaré, litoral sul);
16) rio Una (limite entre São José da Coroa Grande e Barreiros, litoral sul);
17) rio Persinunga (limite Pernambuco – Alagoas, São José da Coroa Grande, litoral
sul).

Como ambientes de baixa energia, os estuários são ambientes altamente sensíveis à

poluição por óleo.  A granulometria  fina faz com que os sedimentos ali  encontrados absorvam

componentes  tóxicos  do  óleo,  deixando-os  disponíveis  por  muito  tempo.  Sem dúvida,  a  fauna

bentônica  é  a  mais  prejudicada  em casos  de  derramamentos  de  óleo  em ambientes  estuarinos,

sofrendo dizimação total ou parcial após grandes derramamentos e nem sempre se recuperando em

curtos períodos de tempo. A presença de óleo nessas áreas promove impactos estruturais, uma vez

que altera as condições do substrato, dificultando o assentamento dos organismos. 

A eficiência das ações de contenção e remoção do óleo nestes ambientes depende de

fatores  como:  rapidez  no  acionamento  das  equipes;  disponibilidade  de  recursos  e

equipamentos e disponibilidade de pessoal treinado e capacitado para o desenvolvimento das

ações necessárias. No que tange aos procedimentos e equipamentos mais adequados, estes são

comuns  aos  ambientes  de  circulação  restrita,  tais  como  baías,  enseadas,  planícies  de  maré,

marismas e manguezais, conforme listados a seguir:
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1)  barreiras  e  recolhedores  (contenção e  remoção):  eficientes  quando utilizados

com estrutura logística apropriada e  material  suficiente  em relação à  quantidade de óleo a  ser

recolhido.  Podem  ser  adotados  nas  águas  protegidas  de  enseadas  e  baías,  inclusive  de  baixa

profundidade,  uma vez que não causam danos adicionais à  comunidade pelágica e  previnem a

chegada de grande quantidade de óleo nos ambientes costeiros. Em regiões muito rasas o impacto

causado por esses métodos é reflexo principalmente da mistura originada pela movimentação do

corpo d’água com os barcos e equipamentos, o que pode levar ao aumento de turbidez da água e à

penetração de frações de óleo no sedimento;

2) bombeamento a vácuo: caminhões-vácuo e bombas portáteis são úteis apenas na

remoção de óleo em águas adjacentes à linha costeira,  devido ao reduzido alcance do sistema.

Quando apropriados, removem eficientemente os resíduos oleosos da superfície das águas sendo,

porém, pouco seletivos, e removendo indiscriminadamente óleo e água, o que aumenta o volume de

resíduo líquido gerado na emergência;

3)  limpeza  natural:  quando  se  trata  de  águas  costeiras  abrigadas  e  rasas  a  não-

intervenção é contra-indicada, uma vez que os efeitos do óleo são mais pronunciados neste tipo de

ambiente. Além disso, existe risco muito grande de o óleo deixado sob ação da limpeza natural

atingir  as  zonas  costeiras  como  praias,  costões  e  manguezais,  onde  o  impacto  seria

significativamente mais grave.

3.  -  DA  ADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA,  DA  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO

Manguezal associado ao estuário dos rios Pirapama e 
Jordão - Cabo de Santo Agostinho/PE

Manguezal associado ao estuário do rio Ipojuca, litoral
Sul.
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PÚBLICO FEDERAL E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

Sabido que a ação civil pública é o instrumento adequado para a tutela de interesses

difusos e coletivos (art. 1º da Lei 7.347/87), sendo o Ministério Público Federal legitimado para

ajuizá-la, veiculando pretensões como a da espécie (inc. I do art. 5º da Lei 7.347/87).

A legitimidade do Ministério Público Federal encontra amparo na própria Constituição

Federal, que assim prescreve:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
(…)

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.

Em sintonia,  a  Lei  Complementar nº 75/93, no art.  6º,  inc.  VII,  alíneas "b" e  "d",

preconiza:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: 

(...)

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 

(…)

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos
e coletivos; 
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Por outro lado, a Justiça Federal é competente por duas razões. Primeiro, pela

presença do  Ministério  Público  Federal no  polo  ativo  da  relação  processual,  órgão

constitucionalmente autônomo da União (art. 128, I, “a” da Carta Política). Neste sentido, confira-

se este recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  JUSTIÇA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA.  1.  A  Primeira  Seção  desta  Corte  tem  firmado  a
compreensão  de  que  a  presença  do  Ministério  Público  Federal  no  polo
ativo da demanda, por si só, determina a competência da Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tendo em vista se tratar
de instituição federal. Precedentes.
2. Hipótese em que ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal,
com vistas à reparação de danos ambientais, foi ajuizada na Justiça Federal,
que declinou da competência, por considerar que não bastava a presença do
Parquet federal como autor, pois não havia interesse jurídica da União, decisão
esta que precisa ser corrigida.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC 163.268/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019).

Não fosse o bastante, é de registrar que são réus a União e o IBAMA (autarquia

federal), tendo sido, ademais, atingidos bens federais, tudo a enquadrar-se na hipótese prevista no

inc. I do art. 109 da Constituição Federal.

4 – DA LEGITIMIDADE DAS DEMANDADAS

A UNIÃO, como sabido,  tem o dever  de  envidar  esforços  na  proteção do meio

ambiente, obrigação imposta pela Constituição, em seu artigo 23, inciso VI, no verbo:

Art.  23.  É  competência  comum  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e dos Municípios:
(…)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora.
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Outrossim,  o  caso  em  foco,  relacionado  aos  impactos  do  óleo  decorrente  do

gravíssimo acidente ambiental que afeta a Zona Costeira brasileira (atingindo todos os Estados da

Região  Nordeste)  como delineado,  é  de  inafastável  interesse  federal.  Afinal,  as  consequências

abrangem bens ambientais que pertencem à União, uma vez que envolvem danos (concretizados

ou potenciais)  a rios que banham mais de um Estado,  ao mar territorial,  à faixa de praia  e

áreas compreendidas como terrenos de marinha (Zona Costeira),  aos recursos naturais da

plataforma continental e da zona econômica exclusiva, bem como lesões à fauna silvestre e à

flora existente nos referidos espaços territoriais. Outrossim, através de seus diversos Ministérios

de Estado e a partir dos orçamentos públicos respectivos, é a pessoa jurídica de direito público que

detém  o  poder  de  comando  e  decisão,  haja  vista,  por  exemplo,  as  determinações  diretas  do

Presidente da República ao Ministro do Meio Ambiente. Tenha-se em mente, ademais, para ilustrar,

que o Decreto nº 8.127/2013, que institui o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de

Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, reza, textualmente, no §2º do art. 27, que

“enquanto não identificado o poluidor, os custos relativos às atividades de resposta e mitigação

serão cobertos pelo Poder Executivo Federal”.

O Instituto Brasileiro  do Meio  Ambiente  e  dos Recursos  Naturais  Renováveis  -

IBAMA/AL, como órgão de atuação ambiental federal, tem, como é evidente, atribuição direta

no caso em exame, razão pela qual inclusive vem atuando em toda a costa brasileira a respeito do

desastre ambiental, emitindo notas informativas periodicamente.

5 – BENS JURÍDICOS AFETADOS: RELEVÂNCIA E PROTEÇÃO JURÍDICA

5.1  DIREITO  FUNDAMENTAL  AO  MEIO     AMBIENTE  

ECOLOGICAMENTE     EQUILIBRADO  

Como sabido, a Constituição Federal, no art. 22528, estampou o direito fundamental ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito que, se, na dimensão individual, representa a

28Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
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extensão do direito à vida e a projeção do princípio estruturante da dignidade humana29, trata-se,

ademais e sobretudo - como bem resumido pelo Supremo Tribunal Federal - “de um típico direito

de  terceira  geração  (ou  de  novíssima  dimensão),  que  assiste  a  todo  o  gênero  humano  (RTJ

158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e

preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de

caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável,

representa  a garantia  de que  não se instaurarão,  no seio da coletividade,  os  graves  conflitos

intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na

proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral”30. 

Com a proteção do meio ambiente – disse-o o Min.  HERMAN BENJAMIN,  captando a

significação  e  a  premência  -   “salvaguardamos  não  só  a  vida  nas  suas  várias  dimensões

(individual,  coletiva  e  até  das  gerações  futuras),  mas  as  próprias  bases  da  vida,  o  suporte

planetário que viabiliza a existência da integralidade dos seres vivos31”.

5.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO     AMBIENTAL  

O direito ambiental tem como objetivo a proteção do meio ambiente, sendo composto

por  um conjunto  de princípios  e  regras  que visam à  defesa  do patrimônio  ambiental.  Cumpre

discorrer a respeito de alguns desses princípios que servem de alicerce jurídico para os pedidos que

serão formulados na presente demanda judicial.

5.2.1 - Princípio da indisponibilidade do interesse público ambiental

A  proteção  ambiental  é  medida  de  interesse  coletivo,  pois  o  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado é  um direito  difuso,  um direito  de todos,  essencial  para a  vida em

sociedade, conforme previsto no art. 225 da CR/88. Sendo o meio ambiente bem de uso comum do

povo,  não se insere no rol de bens suscetíveis de disponibilidade pelo Estado, cabendo ao Poder

29THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental, 5ª ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015, p. 66.
30ADI 3540 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014

EMENT VOL-02219-03 PP-00528.
31HERMAN BENJAMIN in Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental, Revista de Direito Ambiental , São Paulo, v. 9, ano

3, p. 17-18, jan/mar. 1998.
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Público o dever de agir em sua defesa. Nenhum acordo ou ajuste pode transacionar com o que é

indivisível e intransacionável.

5.2.2 - Princípio do poluidor-pagador 

O princípio do poluidor-pagador sedimenta que é dever do poluidor arcar com as

despesas referentes à prevenção e reparação da poluição, ou seja, a ação ou omissão do agente que

cause poluição impõe o dever de evitar dano ambiental e de recuperar eventual dano causado. O

custo social (externo) da poluição do meio ambiente deve ser internalizado pelo poluidor, ou seja,

deve ser  levado em conta quando da mensuração dos custos  de produção e  consequentemente

assumidos pelo empreendedor. É a internalização dos custos externos.

5.2.3 - Princípios da prevenção e precaução

É mais importante, em matéria ambiental, prevenir do que recompor os danos ou

buscar indenização do que for irrecuperável. Trata-se de um truísmo.

Os danos ambientais  nem sempre  são passíveis  de mensuração e  dificilmente  se

consegue  devolver  o  meio  ambiente  ao  estado  anterior.  Por  isso  mesmo,  a  cautela  e

responsabilidade ambientais inspiram os princípios da prevenção e da precaução.

O princípio da prevenção aduz que, quando o perigo é certo, havendo elementos

suficientes  para  embasar  a  conclusão sobre  o risco  da  atividade  ou empreendimento,  deve  ser

mitigado  o  risco  ou  impedida  a  instalação  do  empreendimento  ou  atividade,  uma  vez  que  a

reparação ambiental é incerta e demasiadamente onerosa, sendo preferível a atuação preventiva de

remoção do risco. Por sua vez, na órbita do princípio da precaução, havendo incerteza sobre o risco

de um empreendimento ou atividade, ou seja, perigo de um dano ambiental, deve-se atuar de modo

a atenuar ou eliminar esse risco. 

A incerteza científica acerca de determinado evento ou intervenção milita em favor

do meio ambiente e  da saúde humana,  exigindo do Estado a  adoção de medidas restritivas de
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caráter preventivo. Esse é o espírito do princípio de precaução, também consagrado no enunciado

15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992:

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser
amplamente  observado  pelos  Estados,  de  acordo  com  suas  capacidades.
Quando  houver  ameaça  de  danos  graves  ou  irreversíveis,  a  ausência  de
certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento
de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

A jurisprudência brasileira, por igual, o consagra, inclusive com a inversão do ônus

probatório. A respeito, imperioso colacionar:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
DANOS AMBIENTAIS.  ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS.  ART.
18  DA  LEI  7.347/1985.  ENCARGO  DEVIDO  À  FAZENDA  PÚBLICA.
DISPOSITIVOS  DO  CPC.   DESCABIMENTO.   PRINCÍPIO   DA
ESPECIALIDADE.   INVERSÃO   DO  ÔNUS  DA  PROVA.  PRINCÍPIO  DA
PRECAUÇÃO. 1. Segundo jurisprudência firmada pela Primeira Seção, descabe o
adiantamento dos honorários periciais pelo autor da ação civil pública, conforme
disciplina o art. 18 da Lei 7.347/1985, sendo que o  en-  cargo financeiro para a
realização da prova pericial deve recair sobre a Fazenda Pública a que o Ministério
Público estiver vinculado, por meio da aplicação analógica da Súmula 232/STJ. 2.
Diante da disposição específica na Lei das Ações Civis Públicas (art. 18 da Lei
7.347/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos do Código
de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do princípio da especialidade. 3. Em
ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor,
no caso concreto o próprio Estado, responder pelo potencial perigo que causa ao
meio  ambiente,  em respeito  ao  princípio  da  precaução.  Precedentes.4.  Recurso
especial  não  provido.  (RESP  201100265904,  ELIANA  CALMON,  STJ
-SEGUNDA TURMA,  DJE  DATA:01/10/2013)  AGRAVO  REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ES- PECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL
E  DIREITO  AMBIENTAL.  CONSTRUÇÃO  DE  USINA  HIDRELÉTRICA.
REDUÇÃO  DA  PRODUÇÃO  PESQUEIRA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  NÃO
CABIMENTO.  DISSÍDIO  NOTÓRIO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANO  INCONTESTE.  NEXO  CAUSAL.  PRINCÍPIO  DA   PRECAUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA  PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. (…)  3. A
Lei  nº  6.938/81  adotou  a  sistemática  da  responsabilidade  objetiva,  que  foi
integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na
espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever
de  reparação  do  dano  causado,  que,  no  caso,  é  inconteste.  4.  O  princípio  da
precaução,  aplicável  à  hipótese,  pressupõe  a  inversão  do  ônus  probatório,
transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não
ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da
região. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento
ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos à  origem para que,
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promovendo-se a inversão do ônus da prova, proceda-se a novo julgamento.
(AGARESP 201201507675,  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  STJ  -TER-
CEIRA TURMA, DJE DATA:27/02/2013)

Com efeito, no caso em exame, ante a iminente e gravíssima possibilidade de serem

atingidas  (ainda  mais)  áreas  sensíveis  ao  longo  de  toda  a  costa  do  Estado  de  Pernambuco,

imprescindível que sejam adotadas, como prevenção e precaução, medidas protetivas adequadas,

com o emprego da melhor técnica, e de forma absolutamente ágil.

5.2.4 - Princípio da reparação integral

É sabido que aquele que causa prejuízo a outrem é obrigado a reparar o dano. Em

matéria ambiental, a questão é de maior complexidade, uma vez que o dano ambiental tem como

característica a ampla dispersão de vítimas e a dificuldade de valoração.

O dano ambiental atinge bem de uso comum do povo, o meio ambiente, assim as

vítimas são pulverizadas  e  difusas,  de  modo que,  mesmo que seja  possível  identificar  vítimas

diretas, toda a coletividade é sempre vítima indireta.

A valoração do dano ambiental é tarefa árdua, uma vez que a mensuração do dano

depende de diversos estudos e da resiliência do meio ambiente ao longo do tempo; ademais, o meio

ambiente não possui um valor tangível, não é quantificável,  e muitas vezes não é possível sua

reparação. A lição de Édis Milaré é digna de nota:

(…)  o  dano  ambiental  é  de  difícil  reparação.  Daí  que  o  papel  da
responsabilidade civil, especialmente quando se trata de mera indenização
(não importa seu valor), é sempre insuficiente. Por mais custosa que seja a
reparação, jamais se reconstituirá a integridade ambiental ou a qualidade do
meio que for afetado. Por isso, indenizações e compensações serão sempre
mais  simbólicas  do  que  reais,  se  comparadas  ao  valor  intrínseco  da
biodiversidade,  do  equilíbrio  ecológico  ou  da  qualidade  ambiental  do
planeta.  A prevenção nesta  matéria  –  aliás,  como em quase  todo os  as-
pectos da sociedade industrial – é a melhor, quando não a única solução.
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E Álvaro Luiz Mirra, a sua vez, leciona que a reparação do dano ao meio ambiente

deve ser integral, abrangendo o prejuízo causado ao bem atingido e toda a extensão dos danos

produzidos em razão do fato danoso. Destaca, ainda, que, quanto à responsabilidade integral do

dano ao meio ambiente, no Brasil, adotou-se o seguinte sistema legal:

(...)  um  sistema  que  conjuga,  ao  mesmo  tempo  e  necessariamente,
responsabilidade objetiva e reparação integral. Tal orientação, repita-se, é
rigorosamente correta, devido ao fundamento da responsabilidade objetiva,
acima analisado,  e  como decorrência  inafastável  da indisponibilidade do
direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que impede,
também,  de  sua  parte,  a  adoção  de  qualquer  dispositivo  tendente  à
predeterminação de limites à reparabilidade de danos ambientais. Em suma,
no Direito brasileiro vigora a combinação: responsabilidade sem culpa +
reparação integral.

A reparação integral pode inclusive superar o patrimônio do causador do dano, que

assumiu o risco da atividade e tem o dever de garantir o retorno do meio ambiente à situação de

equilíbrio anterior ao dano. Nesse sentido:

A  reparabilidade  integral  do  dano  ambiental  pode  implicar  reparação
superior  à  capacidade  financeira  do  degradador.  Todavia,  a  eventual
aniquilação da capacidade econômica do agente não contradiz o princípio
da reparação integral, pois este assumiu o risco de sua atividade e todos os
ônus inerentes a esta.

A reparação se deve dar pela restauração ou recondução do meio ambiente ao status

quo ante. Em não sendo possível restaurar, a obrigação de recuperar se impõe. Recuperar é repor ao

meio ambiente funções ecológicas equivalentes às que existiam antes do evento danoso. Apenas

quando não for possível reconduzir o meio ambiente ao status quo ante ou a recuperação, dever-se-

á, como forma de recomposição subsidiária, ocorrer a compensação ambiental.

5.2.5  -  Da  responsabilidade  solidária  do  Poder Público  por  dano  ao  meio

ambiente

O  dever  de  defender  o  meio  ambiente  é  solidário  entre  o  Poder  Público  e  a

coletividade, de acordo com a Constituição da República:
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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 à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações. (grifou-se).

A responsabilidade civil do Poder Público por dano ao meio ambiente é objetiva e

decorre do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal deste com a

ação  ou  omissão  do  Estado,  independente  de  culpa,  conforme  disposto  na  Constituição  da

República e na Lei nº. 6.938/81:

CR/88:
Art. 37 - (…)
§  6º  As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Lei 6.938/81:
Art. 14 - (…)
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
polui- dor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por
sua  atividade.   O  Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados  terá
legitimidade  para  propor  ação  de  responsabilidade  civil  e  criminal,  por
danos causados ao meio ambiente. (…).

E incumbe às três esferas da Administração Pública o exercício do poder de polícia

sobre  atividades  potencialmente  causadoras  de  degradação  ambiental,  conforme  dispõe  a

Constituição da República, nos seguintes termos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
(…)
III  -  proteger  os documentos,  as  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,
artístico  e  cultural,  os  monumentos,  as  paisagens  naturais  notáveis  e  os
sítios arqueológicos;
(…)
- proteger o meio ambiente e  combater  a  poluição em qualquer  de suas
formas;
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- preservar as florestas, a fauna e a flora; (…)
Parágrafo  único.  Leis complementares fixarão normas para a  cooperação
entre  a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

O poder  de polícia  impõe ao Poder  Público o dever  de disciplinar,  acompanhar,

fiscalizar e, se necessário, interditar a atividade que possa causar ou esteja causando dano ao meio

ambiente. Se o Poder Público for omisso no exercício do poder de polícia, ele assume o risco por

essa inação, sendo poluidor indireto, e, portando, solidariamente responsável pelo dano que vier a

ocorrer. Cabe rememorar o conceito de poluidor disposto na Lei nº. 6.938/81:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (…)
IV - poluidor,  a  pessoa física ou jurídica,  de direito público ou privado,
responsável,  direta  ou  indiretamente,  por  atividade  causadora  de  degra
dação ambiental;

Deveras,  a  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado  que  direta  ou

indiretamente  for  responsável  pela  atividade  causadora  de  degradação  ambiental  é

considerada poluidora. O Poder Público, quando poderia e deveria realizar um papel relevante na

prevenção do dano, com capacidade de fiscalizar a atividade do terceiro, e é omisso ou ineficiente

em sua atribuição constitucional, passa a ostentar a posição de poluidor indireto.

A omissão estatal,  no caso concreto,  decorre da ausência de medidas efetivas de

proteção  a  áreas  ambientais  sensíveis,  em  especial  de  rios  (foz),  mangues,  Unidades  de

Conservação  etc,  fatores  que  caracterizam  sua  responsabilidade  indireta,  de  natureza  também

objetiva, com fundamento na circunstância de a Constituição da República estabelecer como dever

do Estado a defesa do meio ambiente e sua preservação para as presentes e futuras gerações.

A ausência e/ou insuficiência de medidas protetivas efetivas (mesmo diante de um

desastre ambiental dessa magnitude, afetando todos os Estados da Região Nordeste) são causas

suficientes e que contribuem para a configuração da relação de causalidade entre a omissão do

Poder  Público  e  o  dano  produzido  (e  com  potencial  ilimitado  para  causar  prejuízos

imensuráveis à população e ao meio ambiente). Nessa trilha, a antijuridicidade pressupõe tão-

34/42



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

somente que a ação ou omissão ofenda direito alheio de modo contrário ao ordenamento jurídico.

No  caso,  a  omissão  ou  ação  estatal  se  verifica  dentro  do  liame  causal  que  contribuiu  para  a

produção do dano ambiental, sendo considerada ilícita. Especificamente, embora da omissão não

possa advir a produção naturalística do resultado, a lei a torna equivalente quando exista um

dever geral de cuidado que não foi levado em consideração. Ou seja, o liame é eminentemente

normativo e não naturalístico. Na condição de poluidor indireto, o Poder Público é solidariamente

responsável  pela  recuperação  e  indenização  ambiental,  tendo  direito  de  regresso  em  face  do

poluidor direto. Édis Milaré é esclarecedor:

(…) o Estado também pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos
am-  bientais  provocados  por  terceiros,  já  que  é  seu  dever  controlar  e
impedir  que  aconteçam.  Esta  posição  mais  se  reforça  com  a  cláusula
constitucional  que  impôs  ao  Poder  Público,  em todas  as  suas  facetas  e
níveis, e à coletividade o dever genérico de defender o meio ambiente e de
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  Assim, afastando-se da
obrigação  legal  de  agir,  ou  agindo  deficientemente,  deve  o  Estado
responder por sua incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um
ilícito ensejador do dano não evitado, que, por direito,  deveria sê-lo.
Nesse  caso,  reparada  a  lesão,  a  pessoa  jurídica  de  direito  público  em
questão poderá demandar regressivamente o direto causador do dano.

A jurisprudência do Superior  Tribunal  de Justiça (STJ) é  uníssona no sentido da

responsabilidade civil do Estado, de forma solidária, objetiva e ilimitada, quando há omissão do

cumprimento do dever de fiscalizar e assim concorra para a ocorrência de dano ambiental. Confira-

se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  VIOLAÇÃO  À  LEGISLA-
ÇÃO URBANÍSTICA. CONFIGURAÇÃO DO DANO À COLETIVIDADE.
AGRAVO  REGIMENTAL NÃO  PROVIDO.  1.  A Administração  é  solidária,
objetiva  e  ilimitadamente  responsável,  nos  termos  da  Lei  6.938/1981,  por
danos  urbanístico-ambientais  decorrentes  da  omissão  do  seu dever de  con-
trolar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto  para
a degradação ambiental  em si  mesma,  como para o  seu agravamento,  consoli  -
dação ou perpetuação. Precedentes. (…). (STJ. AgRg no REsp 1497096 / RJ. Rela-
tor Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES Órgão Julgador T2 - SEGUNDA
TURMA Data do Julgamento 15/12/2015 Data da Publicação: 18/12/2015)AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA  DO  ENTE  ESTATAL.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
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RESPONSÁVEL  DIRETO  E  INDIRETO.  SOLIDARIEDADE.
LITISCONSÓRCIO  FACULTATIVO.  ART.  267,  IV  DO  CPC.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 365 DO STF. […] O
art. 23,  inc. VI da Constituição da República fixa a competência comum para a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que se refere à proteção do meio
ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas. No mesmo texto, o art.
225,  caput,  prevê  o  direito  de  todos  a  um  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O Estado recorrente tem o dever de
preservar e fiscalizar a preservação do meio ambiente. Na hipótese, o Estado, no seu
dever de fiscaliza- ção, deveria ter requerido o Estudo de Impacto Ambiental e seu
respectivo relató rio, bem como a realização de audiências públicas acerca do tema,
ou até mesmo a paralisação da obra que causou o dano ambiental. O repasse das
verbas pelo Estado do Paraná ao Município de Foz de Iguaçu (ação), a ausência das
cautelas fiscalizatórias no que se refere às licenças concedidas e as que deveriam ter
sido confeccionadas pelo ente estatal (omissão), concorreram para a produção do
dano  ambiental.  Tais  circunstâncias,  pois,  são  aptas  a  caracterizar  o  nexo  de
causalidade do evento, e assim, legitimar a responsabilização objetiva do recorrente.
Assim,  independentemente  da  existência  de  culpa,  o  poluidor,  ainda  que
indireto (Estado recorrente) (art. 3° da Lei 6.938/81), é obrigado a indenizar e
reparar o dano causado ao meio ambiente (responsabilidade objetiva). Fixada a
legitimidade passiva do ente recorrente, eis que preenchidos os requisitos para a
configuração da responsabilidade civil  (ação ou  omissão,  nexo de causalidade e
dano),  ressalta-se  também que  tal  responsabilidade  (objetiva)  é  solidária,  o  que
legitima a inclusão das três esferas de poder no pólo passivo da demanda, conforme
realizado  pelo  Ministério  Público  (litisconsórcio  facultativo).  Recurso  especial
conhecido  em  parte  e  improvido.  (STJ.  RESP  604.725-PR,  2ª  Turma,  DJ
22.08.2005)

Os entes públicos que detêm competências ambientais  possuem o dever legal  de

evitar a ocorrência de danos ambientais (responsabilidade retrospectiva) e, caso esses venham a

ocorrer,  a  obrigação  de  adotar  todas  as  medidas  necessárias  à  mitigação,  recuperação  e

compensação do dano ambiental (responsabilidade prospectiva).

No caso em exame, os réus, apesar da gravidade do desastre ambiental e do quanto

os seus efeitos ainda podem agravar a situação vivenciada em Pernambuco, não vêm adotando

medidas suficiente para a proteção às áreas sensíveis. Com efeito, apesar do histórico, relevante e

minucioso  trabalho  que  resultou  no  MAPEAMENTO  AMBIENTAL  PARA  RESPOSTA  À

EMERGÊNCIA NO MAR – MAREM (http://www.marem-br.com.br/) ele vem sendo ignorado.
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Mais ainda: em relação ao litoral pernambucano, existe o  Atlas de Sensibilidade

Ambiental  ao  Óleo  do  Litoral  de  Pernambuco,  que,  conforme  pontuou  o  professor  Gilvan

Takeshi  Yogui,  do Departamento de Oceanografia  da Universidade Federal  de Pernambuco,  ali

estão previstas recomendações do que fazer quando o óleo chega a ecossistemas sensíveis, tais

como os que aqui se colima proteger.

5.3  –  A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO

MAR

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de Montego Bay, acolhida

pelo ordenamento jurídico pátrio com o Decreto n. 1.530 de 22/06/1995, sela que os Estados têm a

obrigação de proteger e preservar o meio marinho. Nele compreendem-se todos os seres vivos e

não-vivos que se estabelecem sob as águas do mar, inclusive aqueles seres vivos cuja cadeia

alimentar está inexoravelmente ligada à vida marinha.

O próprio significado da expressão poluição do meio marinho foi destacado pela

referida Convenção em seu art. 1º, item 4:

1. Para efeito da presente Convenção:
4)  poluição do meio marinho significa  a introdução pelo homem, direta
ou  in-  diretamente,  de  substâncias  ou  de  energia  no  meio  marinho,
incluindo  os  estuários,  sempre  que  a  mesma  provoque  ou  possa  vir
provocar efeitos  nocivos, tais  como danos aos recursos  vivos  e  à vida
marinha,  riscos  à saúde do homem, entrave às atividades marítimas,
incluindo a pesca e as outras utilizações legítimas do mar, alteração da
qualidade  da  água  do  mar,  no  que  se  refere  à  sua  utilização,  e
deterioração dos locais de recreio.

A comentada  Convenção  prevê  que  os  Estados  têm o  direito  de  soberania  para

aproveitar os seus recursos naturais de acordo com a sua política em matéria de meio ambiente.

Não  obstante,  essa  soberania  deve  ser  exercida  em conformidade  com o  dever  de  proteger  e

preservar o meio marinho (arts. 192 e 193). Dentre esses deveres, prescreve o art. 194:

Medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho
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1.Os  Estados  devem  tomar,  individual  ou  conjuntamente,  como
apropriado, todas as medidas compatíveis com a presente Convenção que
sejam necessárias  para prevenir,  reduzir e  controlar a poluição do
meio marinho, qualquer que seja a sua fonte, utilizando para este fim
os meios mais viáveis de que disponham e de conformidade com as suas
possibilidades, e devem esforçar-se por harmonizar as suas políticas a esse
respeito.
2.  Os  Estados  devem  tomar  todas  as  medidas  necessárias  para
garantir que as atividades sob sua jurisdição ou controle se efetuem de
modo a não   cau      sar prejuízos por poluição a outros Estados e ao seu  
meio ambiente , e que a poluição causada por incidentes ou atividades
sob  sua  jurisdição  ou  controle  não  se  estenda  além  das  áreas  onde
exerçam  direitos  de  soberania,  de  conformidade  com   a  presente
Convenção.
3 As medidas tomadas, de acordo com a presente Parte, devem referir-se
a todas as fontes de poluição do meio marinho. Estas medidas devem
incluir,  inter  alia,  as  destinadas  a  reduzir  tanto  quanto  possível:  a)  a
emissão de substâncias tóxicas, prejudiciais ou nocivas, especialmente as
não  degradáveis,  provenientes  de  fontes  terrestres,  provenientes  da
atmosfera ou através dela, ou por alijamento;
(...)  5.  As medidas tomadas de conformidade com a presente Parte
devem incluir as necessárias para proteger e preservar os ecossistemas
raros ou frágeis, bem como a habitat de espécies e outras formas de
vida marinha em vias de extinção, ameaçadas ou em perigo.
4) A relevância das áreas sensíveis a serem protegidas – a  repercussão
nacional e internacional da situação em Pernambuco

As informações e os registros fotográficos, inclusive tornando Pernambuco notícia

no cenário nacional, são o retrato visível e concreto da imperiosa necessidade de serem protegidas

todas as áreas sensíveis.

6 – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Dois  fundamentos distintos justificam  a  redistribuição  do  ônus  da  prova  no caso da

presente  ação  civil  pública:  um  de  ordem  material,  ope  legis,  decorrente  de  presunção  de

responsabilidade civil  por força da  aplicação do princípio da  precaução; outro de  ordem processual,

ope iudicis, amparada em decisão judicial proferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, nos casos em

que for verossímil  a alegação ou estar presente hipossuficiência econômica,  informativa ou  técnica,

decorrente da natureza do interesse tutelado ou de disposição legal.
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No presente feito , a inversão fulcra-se nas duas razões: i) tanto pela aplicação da regra

inserta  no  art.  6º,  VIII,  do  CDC,  que  permite  a  inversão  judicial  do  ônus  da  prova,  ante  a

verossimilhança  da  alegação  autoral  e  da  presença  da  hipossuficiência  em  relação  aos  aspectos

técnicos, ii)  quanto pela incidência  do  princípio  da  precaução,  sendo  esta última mais adequada  à

proteção do meio ambiente em uma sociedade marcada pela presença do risco.

7 – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

No presente caso, é imperiosa a concessão da tutela destinar, nos termos do art. 12

da Lei 7.347/85 c/c o art. 300 do CPC.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são dois os requisitos para a

concessão da tutela de urgência: i) quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do di-

reito; ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em foco, a  probabilidade do direito é patente, como visto e sentido na

fundamentação jurídica acima. 

Por outro lado, o perigo de dano é igualmente manifesto. Vide os estragos causados

por essas manchas de óleo, que pertinaz, súbita e avassaladoramente poluem a costa pernambucana,

ameaçando os biomas mais sensíveis.

8 – DOS PEDIDOS

À luz do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

8.1 – A concessão de tutela de urgência, para que seja determinado, sob

pena de multa diária de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais):

8.1.1  –  à  UNIÃO  que  adote  todas  as  medidas  necessárias  para  a
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contenção,  o  recolhimento  e  a  adequada  destinação  do  material

poluente (óleo decorrente do gravíssimo acidente ambiental que impacta

a  Zona  Costeira  brasileira,  atingindo  todos  os  Estados  da  Região

Nordeste)  com foco na proteção de áreas  sensíveis  de Pernambuco,

utilizando-se do Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência

no Mar – MAREM e do Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo do

Litoral de Pernambuco, com emprego das melhores e mais adequadas

técnicas, e notadamente:

8.1.1.1  –  que  dê  início,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  à

implementação  de  barreiras  de  proteção,  mediante  utilização  de

equipamentos  adequados  e  próprios  para  problemas  da  espécie,  a

serem  instalados  por  equipe  especializada,  com  o  consequente

monitoramento,  no que tange  aos  ambientes  mais  sensíveis  da costa

pernambucana (manguezal, áreas de estuário, bancos de fanerógamas

e recifes de coral), conforme Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo

do Litoral de Pernambuco;

 

8.1.1.2. que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça Equipamentos

de  Proteção  Individual  (EPIs),  inclusive  para  os  voluntários,  além  de

recipiente adequado para armazenamento do óleo recolhido, bem como

demais materiais  listados pela  CPRH na Nota Técnica nº  39/2019 (em

anexo), tantos quantos se revelarem necessários;

8.1.1.3.  que,  diretamente  ou  por  parcerias  (inclusive  com  órgãos  do

Estado  de  Pernambuco),  implemente  e/ou  dê  continuidade  ao

monitoramento  contínuo  ao  longo  de  toda  a  extensão  da  plataforma

continental marítima sob risco,  para localização das manchas de óleo no

mar,  recolhendo-as  com  a  utilização  das  técnicas  e  meios  que  se

revelarem necessários;
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8.1.2 – ao INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  – IBAMA que  monitore  e

fiscalize  e,  naquilo  que lhe  couber,  execute  solidariamente  as  medidas

acima  destacadas  (itens  precedentes),  garantindo  a  contenção,  o

recolhimento  e  a  adequada  destinação  do  material  poluente  (óleo

decorrente do gravíssimo acidente ambiental que impacta a Zona Costeira

brasileira, atingindo todos os Estados da Região Nordeste). E ainda, que:

8.1.2.1 – em virtude da gravidade da situação, se manifeste tecnicamente,

também, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre as providências a

serem adotadas quanto ao atendimento,  resgate  e  reabilitação de fauna

afetada,  com  a  consequente  disponibilização  dos  recursos  materiais  e

humanos, seja diretamente, por parcerias ou contratação.

Requer-se, também, seja determinado à UNIÃO que adote todas as providências

que se mostrem necessárias para disponibilizar os recursos (materiais e humanos) suficientes ao

IBAMA/PE para que a autarquia federal cumpra o que lhe for imposto por esse Juízo Federal (item

precedente) e que comprove, perante esse DD. Juízo Federal, inclusive com registros fotográficos, o

cumprimento das medidas adotadas.

Requer-se, por fim, a imposição de astreintes em valor a ser fixado conforme arbítrio

desse juízo, até o montante que se revele suficiente para fomentar o cumprimento das obrigações.

9 – DOS PEDIDOS DEFINITIVOS

Ao  final,  por  sentença,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  requer  que  sejam  julgados

procedentes os pedidos objeto de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa (antecipada),

condenando-se as partes demandadas em caráter definitivo.
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10 – DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Requer, por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO:

10.1  –  em  caso  de  deferimento  dos  pedidos,  a  intimação  das  partes

requeridas, com a urgência que o caso reclama;

10.2 – a citação das demandadas para que respondam à presente demanda

no prazo legal, sob pena de revelia, nos termos dos artigos 238 e seguintes e

335 e seguintes do Código de Processo Civil em vigor;

10.3 – a inversão do ônus da prova;

Protesta o Ministério Público Federal pela produção de todos os meios de prova

em direito admitidos.

Outrossim, informa, em cumprimento ao disposto no artigo 319, VII, do CPC, que o

MPF está à disposição à realização de audiência de conciliação, pugnando, pela urgência do caso,

que  seja  designada  com a  brevidade  necessária,  para  a  qual  também deve  ser  chamados  a

participar  a  Agência Estadual  do Meio Ambiente – CPRH, a  Secretaria  do Meio Ambiente do

Estado  de  Pernambuco,  bem  como  professor  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco  do

Departamento de Oceonografia, que pode ser o professor  Gilvan Takeshi Yogui,  já mencionado

alhures.

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

Recife/PE, 19 de outubro de 2019.

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR
Procurador da República

NATÁLIA LOURENÇO SOARES
Procuradora da República 
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