
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.19.000.000364/2020-14

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
signatário, com supedâneo no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, caput, da Lei
n.º 7.347/85 e no art. 6º, VII, “a” e “b” da Lei Complementar n.º 75/93, vem perante V. Exa.
propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em desfavor de

 

VALE S.A. , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
33.592.510/0001-54, com sede na Avenida Graça Aranha, nº 26, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-900, com filial na Praia do Boqueirão, BR
135, retorno do Itaqui, São Luís/MA, a ser citada e intimada na pessoa de
seu representante legal.

 

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

 

1 - DO OBJETO DA AÇÃO

 

A presente ação civil pública objetiva promover a responsabilização civil por
dano ambiental da Vale S. A, em razão de ter causado poluição, mediante o derramamento de
óleo combustível e alijamento de embarcação mercante, na costa maranhense, entre fevereiro
e junho de 2020.

Pretende-se a condenação da empresa em indenizar os danos causados em
virtude da poluição pelo óleo e pelo alijamento.

 

2 - DOS FATOS E SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
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2.1 - Do encalhe do NM Stellar Banner na costa maranhense e das providências
adotadas.

No dia 24 de fevereiro de 2020, por volta de 21h30, o navio mercante Stellar

Banner[1], após sair do Terminal Marítimo da Ponta da Madeira, contratado pela empresa
Vale ao armador Polaris Shipping Co, em São Luís/MA, colidiu com um objeto não
identificado no leito marinho, sofrendo uma avaria (rompimento) no casco que resultou no
alagamento de diversos compartimentos na proa e começou a afundar.

A embarcação fora carregada com aproximadamente 295.000 toneladas de
minério de ferro e quase 5000 m³ de fluidos oleosos (70% de óleo combustível e o restante de

fluido para máquinas)[2] e tinha como destino um comprador em Qingdao, na China. Com o
fito de evitar o naufrágio, o comandante da embarcação propositalmente encalhou o navio no
canal da Baía de São Marcos, na costa de São Luís/MA.

O IBAMA descreveu, em síntese, as circunstâncias fáticas envolvendo o navio
Stellar Banner em Laudo de Constatação nº 31/2020-CGEMA/DIPRO, in litteris:

 

2.8.1. O Ibama tomou conhecimento do incidente através de comunicação
informal de representante da Empresa Maranhense de Administração
Portuária - EMAP, conforme consta registrado no Despacho Nupaem-MA
(SEI 7078942), em 26 de fevereiro de 2020.

2.8.2. Segundo consta, a embarcação de bandeira das Ilhas Marshall, partiu
do terminal de Ponta da Madeira, em São Luis - MA, carregando minério de
ferro, rumo à China. Além do minério de ferro a embarcação carregava 4
milhões de litros de combustível para consumo próprio. Segundo consta, foi
identificada entrada de água no compartimento de carga da embarcação, de
modo que o comandante encalhou propositalmente a embarcação para evitar
o naufrágio.

(Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Página 40)

 

Desde o encalhe, o NM Stellar Banner foi monitorado pelos órgãos
competentes; após providências para reduzir tensões estruturais para preservar o casco,
iniciou-se a operação de remoção de 3000 m³ de óleo combustível e posteriormente da carga
de minério de ferro. Esta última foi realizada em três fases, concluindo-se em 27/05/2020, e
finalmente voltando à condição de flutuabilidade no dia 03/06/2020.
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Depois de mais de 03 (três) meses encalhado na costa maranhense, o navio
Stellar Banner foi rebocado para águas mais profundas (aproximadamente 70 milhas náuticas
da costa de São Luís e 115 milhas náuticas do Terminal da Ponta da Madeira, em ponto de
coordenadas geográficas de referência 1º 16' 48"S e 43º 02' 24"W,) no dia 04/06/2020 e, após
inspeções das avarias e apresentação de plano de alijamento, aprovado pela autoridade
marítima e com anuência do IBAMA, teve seu afundamento programado efetivamente
realizado em 12/06/2020.

Em agosto, a Capitania dos Portos informou ao MPF que foram retirados
3.872,5m³ de óleo e 145.174 mil toneladas de minério de ferro e que todo o processo foi
monitorado pela Marinha e IBAMA. Contudo, apesar das providências adotadas, ainda assim
houve o lançamento de óleo no mar, de forma a causar uma grande mancha no mar, causando
poluição.

Segundo Relatório de Fiscalização 20859 (8267809) [Procedimento
1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Páginas 1 a 8], o vazamento de óleo marítimo foi
dimensionado inicialmente em volume de 333,6 litros e posteriormente acrescido em 5,3
litros de óleo, causado pelos respiradores dos tanques de combustível do navio. Realizados
mais sobrevoos no período de 13 a 17/06/20, após alijamento da embarcação, foram
detectadas manchas de óleo com volume que somaram 93,5 litros, totalizando, assim, um
vazamento de 432,4 litros no decorrer de todo incidente, desde o encalhe até o alijamento da
embarcação:

Em 28/02/2020 iniciou-se o acionamento dos serviços de monitoramento
oceânico por sensoriamento remoto aerotransportado, cujo monitoramento
foi empreendido por meio de diversos sobrevoos em aeronaves com
equipamentos de detecção de óleo. Já no primeiro Relatório de
Monitoramento Ambiental para Controle da Poluição, elaborado naquela
data, foi identificado uma mancha de óleo de 0,7916 km2 de área e um
volume dimensionado em 333,6 litros, conforme metodologia e resultados
constantes no ANEXO III, comprovando a ocorrência de dano ambiental
pela poluição de óleo no mar. No sobrevoo subsequente foi verificada uma
mancha menos significativa que correspondia a cerca de 5,3 litros de óleo,
sendo que a partir de então não se verificou mais vazamentos oriundos da
embarcação. Foi determinada que a causa do lançamento de óleo no mar se
deu pelos respiradores dos tanques de combustível do navio, causa que foi
cessada com a vedação dos mesmos.

[…]
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Após 03 meses de encalhe com a retirada da carga de minério de ferro e a
drenagem do óleo combustível dos tanques de armazenamento, houve a
recuperação suficiente da flutuabilidade do navio. Em virtude das condições
estruturais da embarcação, foi determinado pela autoridade marítima o seu
alijamento em águas mais profundas a 111 km da costa, mais precisamente
às coordenadas geográficas de referência 1o 16' 48" S e 43o 2'24" W, o que
ocorreu em 12/06/2020.

Considerando a probabilidade de novos vazamentos decorrentes do
afundamento da embarcação, foram realizados mais sobrevoos na respectiva
área entre 13 e 17/06/2020. Na ocasião foram detectadas manchas de óleos
com volume que somaram 93,5 litros, totalizando um vazamento de 432,4
litros no decorrer de todo incidente desde o encalhe até o alijamento da
embarcação.

 

O Relatório Diário de Voo nº 7091634/2020-NUPAEM-MA/DITEC-
MA/SUPES-MA do dia 28/02/20, que já havia sido obtido pelo MPF em acesso ao Sistema
SEI, consignou que às 09:08 a embarcação estava adernada, com presença de óleo em toda a
sua volta, concluindo “No primeiro voo realizado na parte da manhã foi detectada uma
mancha de óleo fino de aproximadamente 800 m de raio com estimativa de um pouco mais de
300 l. Na parte da tarde o óleo só foi detectado pelo UV tendo o resto sido dispersado
naturalmente” (Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 12.1, Páginas 22 a 26).

Em Laudo de Constatação nº 31/2020-CGEMA/DIPRO [Procedimento
1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Páginas 37 a 43], acerca do vazamento constatado,
especificou, in litteris:

 

2.8.5. O aeromonitoramento, realizado com o avião Poseidon, teve início no
dia 28/02/2020. A aeronave, na maioria das vezes, decolava e pousava no
Aeroporto de São Luis (SBSL). Os sobrevoos realizados inicialmente
tiveram como objetivo realizar o monitoramento e inspeção do NM Stellar
Banner, que estava encalhado a cerca de 60 milhas náuticas à nordeste de
São Luís – MA, desde o dia 24/02/2020 às 21h30.

2.8.6. Os Relatórios de Monitoramento Ambiental para Controle da
Poluição, referentes ao período de 28/02 a 19/03/2020, identificaram os
seguintes volumes de óleo oriundo do NM Stellar Banner, que estava
encalhado (01° 45' 30" S e 043° 41' 59" W):

Dia 28/02/2020 (matutino): 333,6 litros (SEI 7099514); e
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Dia 28/02/2020 (vespertino): 5,3 litros (SEI 7099547).

2.8.7. O segundo período de atividades de aeromonitoramento, realizado
com o avião Poseidon, teve início no dia 11/06/2020, também com
decolagem e pouso no Aeroporto de São Luis (SBSL). Os sobrevoos
realizados neste tiveram como objetivo efetuar o monitoramento e inspeção
do afundamento do NM Stellar Banner.

2.8.8. Os Relatórios de Monitoramento Ambiental para Controle da
Poluição, referentes ao período de 11 a 16/06/2020, identificaram os
seguintes volumes de óleo na área do afundamento do navio do NM Stellar
Banner (01°18’04“S e 043°04’11“W):

Dia 12/06/2020 (matutino): 1,6 litros (SEI 7863480);

Dia 13/06/2020 (matutino): 53 litros (SEI 7863515); e

Dia 13/06/2020 (vespertino): 38,9 litros (SEI 7863633).

2.8.9. Observa-se que os Relatórios de Monitoramento Ambiental para
Controle da Poluição do dia 14/06/2020 (matutino), registrou 5,9 litros.
Contudo, "após análise dos dados, a confirmação de presença de óleo na
água é inconclusiva, pois a feição identificada no SLAR pode ser
considerada de espessura muito fina a ponto de não ser detectável
visualmente ou pelos sensores Near Range" (SEI 7863672).

(Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Páginas 40 e 41)

 

Assim, concluiu o órgão ambiental pela ocorrência de poluição por óleo no
mar, in litteris:

3.1. Em decorrência do impacto da poluição por óleo no mar, sofreram
efeitos tóxicos diversas espécies de organismos marinhos e planctônicos que
são sensíveis a essa substância, mesmo em pequenos volumes; podendo-se
afirmar que a presença do óleo alterou negativamente o ecossistema naquela
área durante o período de sua permanência no ambiente.

(Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Página 41)

 

Os impactos ambientais da poluição por óleo e seus derivados também foram
caracterizados no Laudo de Constatação nº 31/2020-CGEMA/DIPRO (Procedimento
1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Página 37):
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2.7.1. Os impactos ambientais causados pelo vazamento de óleos e seus
derivados dependerão de diversos fatores, como o volume vazado; tipo de
óleo (características físico-químicas – óleos pesados ou leves); local do
incidente (mangue, região costeira, área sensível, alto-mar) e como esse
produto interage com o ambiente marinho. Outros fatores-chave incluem os
atributos biológicos e ecológicos da área; a importância ecológica das
espécies-chave e a sensibilidade deles à poluição por hidrocarbonetos
(adaptação natural dos organismos ao ambiente estressante). Alguns fatores
podem favorecer a dispersão do produto, por exemplo, as condições
meteorológicas no momento do incidente. (1) (2)

2.7.2. Os derramamentos de petróleo podem impactar o meio ambiente das
seguintes formas(1):

Asfixia dos organismos (abafamento): Quanto mais elevada for a
viscosidade do óleo derramado, maior impacto sobre os organismos.
Esse “abafamento” afetará as funções básicas dos organismos
aquáticos, como: respiração, alimentação e termorregulação.

Toxicidade: Esta é uma característica importante dos componentes
químicos mais leves, que são mais biodisponíveis, podendo ser
absorvidos nos órgãos, tecidos e células. Podem ter efeitos tóxicos
letais ou subletais. Esse fator depende, diretamente, da sensibilidade
dos organismos afetados. O óleo é tóxico para praticamente todos os
organismos(2).

Mudanças ecológicas: Eliminação de organismos-chaves na cadeia
trófica de um ecossistema. Esses organismos podem ser substituídos
por outros que desempenham funções semelhantes, não impactando,
dessa forma, severamente o ecossistema. No entanto, se esses
organismos forem substituídos por outros completamente diferentes,
podem causar alterações significativas na dinâmica do ecossistema.

efeitos indiretos: Perda de abrigo ou habitat por meio de operações
de limpeza.

2.7.3. Em águas oceânicas, diversas espécies de organismos planctônicos
são sensíveis ao óleo. Mesmo em pequenos volumes, os resíduos de
substâncias químicas persistentes no meio ambiente são suficientes para
causar efeitos tóxicos nos organismos marinhos, comprometendo o
ecossistema de cada região(2)(3). A espécie pode ter uma alta sensibilidade
individual, mas o impacto na população poderá ser reduzido se, por
exemplo, a espécie tem uma alta capacidade reprodutiva ou é dispersa(2). O
efeito potencial do vazamento de óleos e seus derivados dependem,
também, da velocidade de dissipação ou diluição natural do produto. Em
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tese, o tempo em que os organismos ou microrganismos ficam em contato
com os componentes tóxicos do óleo determinará, além da sensibilidade
desses ao óleo, o nível de mortandade de animais ou a destruição da
biodiversidade. É importante lembrar que as técnicas de limpeza
selecionadas (dispersão mecânica, uso de recolhedores – skimmers – sucção
do óleo, dispersantes) podem interferir sobre os efeitos ambientais negativos
de um vazamento.

2.7.4. Os impactos ambientais decorrentes de vazamentos de óleos são de
difícil mensuração. Primeiramente, é necessário estar no local pouco tempo
após o incidente para visualizar a mancha e seu impacto na área afetada.
Mesmo a visualização de alguns vazamentos pode ficar prejudicada, devido
à variabilidade natural dos ecossistemas marinhos, que estão sujeitos a
constantes mudanças dos fenômenos climáticos, como ventos (ondas),
tempestades ou anomalias climáticas. Além disso, é difícil, também, prever
com precisão os impactos na biodiversidade marinha. Os organismos
marinhos apresentam diferentes resistências às pressões antrópicas e, em
alguns casos, o impacto pode afetar os microrganismos aquáticos não
visíveis a olho nu, sendo necessárias análises laboratoriais específicas para
qualificar e quantificar os danos. Os organismos aquáticos apresentam,
também, comportamentos distintos frente a um vazamento de óleo, como
fuga do local do incidente.

Nesse último caso, somente com determinados volumes vazados e produtos
específicos, será possível visualizar (sem uma análise laboratorial) a
mortandade desses organismos.

 

Ao mensurar as consequências ao meio ambiente, o órgão federal de meio
ambiente ressaltou:

[…] o fato do incidente ter afetado região marinha com projeção ao litoral
equatorial amazônico, região que tem influência da bacia amazônica com
aporte elevado de nutrientes e alta produtividade da vida marinha. Por outro
lado, a poluição atingiu um volume de cerca de 430 litros de óleo, além do
alijamento de navio de mais de 300 metros de comprimento que agora
ocupa o leito marinho.

[Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 45.1, Página ]

 

Quanto ao local do dano, o Relatório de fiscalização concluiu que o incidente
se iniciou dentro do canal de acesso ao Terminal Marítimo da Ponta da Madeira:
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[…] o incidente do qual efluiu poluição do mar por óleo, ocorreu dentro do
canal de acesso ao Porto Madeira que compõe o Porto Organizado de Itaqui
[rectius Terminal Marítimo da Ponta da Madeira], visto que na leitura das
cartas náuticas, somente neste trecho, poderiam estar localizados os objetos
com capacidade de infringir fissuras no caso do navio. Ademais, verifica-se
que o comando da embarcação procurou realizar a manobra de encalhe logo
na saída do canal de acesso portuário. Diante dessas evidências, também
verifica-se que o Plano de Emergência Individual - PEI do TMPM
estabelece como limite da área de responsabilidade da VALE S.A. o trecho
que compreende as áreas dragadas de aproximação do seu terminal, o que
inclui o canal de acesso onde se deu a colisão do navio.

[Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Página 3]

 

Diante desses fatos, o IBAMA remeteu ao MPF o Auto de Infração nº

2T2HCA831[3], lavrado em 13.08.20, em desfavor da Vale por “causar poluição em níveis
tais que podem resultar em destruição da biodiversidade marinha local pela emissão de
substância oleosa em desacordo com exigências normativas e mediante possibilidade de
perecimento de espécies”, com multa no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de
reais), acompanhado de Relatório de Fiscalização e outros documentos constantes do
Processo nº 02001.019819/2020-18.

Por sua vez, o Inquérito sobre Fato da Navegação - IFAN nº 11/2020,
conduzido pela Capitania dos Portos no Maranhão, concluiu sobre a responsabilidade do
acidente, indicando que ele foi decorrente do afastamento do canal de navegação por ordem
do comandante da embarcação, de forma a atingir o leito marinho e causar avarias nos
tanques de lastro nº 01 e 02 de boreste - tanque duplo de fundo e espaço vazio de vante,
resultando em perda total, conforme Laudo Pericial Indireto nele contido. Ratificou-se o
evento que, avaliado pelo IBAMA, resultou em poluição.

Desse modo, conclui-se que houve a efetiva causação de poluição na costa
maranhense, mediante o lançamento de óleo combustível no mar, em acidente envolvendo o
encalhe e o alijamento do navio mercante Stella Banner, contratado pela empresa Vale S. A
ao armador Polaris Shipping Co., para transporte da carga de minério de ferro para a China,
bem assim decorrente do próprio alijamento em águas profundas da embarcação.
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2.2 - Da poluição causada e da responsabilidade objetiva, da Vale e do armador, pelo
dano ambiental. Obrigação de recuperar o dano: reparação e indenização.

 

A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) preceitua em seus
artigos 3º, incisos III e IV, 4º, inciso VII e 14, § 1º, que POLUIDOR é a pessoa física ou
jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental, sendo obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
independentemente de culpa.

 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental;

 

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

[...]

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

 

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à

PR-MA-MANIFESTAÇÃO-16373/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO

12º Ofício

Página 9 de 15



preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[…]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade.

(grifamos)

 

Referidos dispositivos consubstanciam a responsabilidade civil de natureza
objetiva, recepcionados pela atual CF/88, com destaque para o art. 225, §3º, que dispõe que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados”.

São expressões máximas do princípio do poluidor-pagador, que deve ser
interpretado, em uma de suas facetas, no sentido da máxima do “poluiu, então deve suportar
os danos”.

É a chamada internalização das externalidades ambientais negativas [4],
impondo ao poluidor – ou potencial poluidor – o custo social da poluição por ele gerada – ou
que possa ser por ele gerada. Ou seja, o custo resultante da poluição deve ser assumido pelos
empreendedores de atividades potencialmente poluidoras, nos custos da produção.

Além de objetiva, a responsabilidade civil de natureza ambiental é solidária, a
tornar abrangente a definição de sujeito poluidor, uma vez que engloba também aqueles que
indiretamente causaram o resultado por meio de suas condutas. O nexo de causalidade está
configurado mesmo nos casos em que o sujeito apenas se beneficia das ações danosas
praticadas diretamente por outros. Nesse sentido, destaque-se excerto de ementa do Superior
Tribunal de Justiça:

[…] 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa
fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e
quem se beneficia quando outros fazem.

14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o
dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a
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recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na
forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81.

(REsp 650728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009, grifou-se)

 

Nessa esteira, a Lei nº 9.966/2000, que trata da prevenção, do controle e da
fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências, define aqueles que são
responsáveis ambientais pelas infrações nela previstas, conforme artigo 25, § 1º, com
destaque para os incisos V e VI:

 

Art. 25 São infrações, punidas na forma desta Lei:

[...]

§1º Respondem pelas infrações previstas neste artigo, na medida de sua ação
ou omissão:

I – o proprietário do navio, pessoa física ou jurídica, ou quem legalmente o
represente;

II – o armador ou operador do navio, caso este não esteja sendo armado ou
operado pelo proprietário;

III – o concessionário ou a empresa autorizada a exercer atividades
pertinentes à indústria do petróleo;

IV – o comandante ou tripulante do navio;

V – a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que
legalmente represente o porto organizado, a instalação portuária, a
plataforma e suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube
náutico ou instalação similar;

VI – o proprietário da carga.

 

A Lei nº 9.966/2000 tem seu campo de aplicação delimitado, entre outros, às
hipóteses de lacunas na Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
(Marpol 73/78), ao dispor que se aplicará quando ausentes os pressupostos para aplicação da
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios (Marpol 73/78)
e às embarcações nacionais, portos organizados, instalações portuárias, dutos, plataformas e

PR-MA-MANIFESTAÇÃO-16373/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO

12º Ofício

Página 11 de 15



suas instalações de apoio, em caráter complementar à Marpol 73/78 (art. 1º, parágrafo único,

incisos I e II).[5]

Nesse sentido, a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por

Navios (MARPOL)[6] tem por propósito o estabelecimento de regras para a completa
eliminação da poluição intencional do meio ambiente por óleo e outras substâncias danosas
oriundas de navios, bem como a minimização da descarga acidental daquelas substâncias no
ar e no meio ambiente marinho, em especial o seu Anexo I, que prevê os casos específicos de
descarte permitidos, em sua Regra 34, atendidas as condições técnicas definidas e aprovado
pelo órgão ambiental competente.

Do exposto, infere-se que a demandada é responsável pelo dano ambiental
causado, seja na condição de representante legal do porto organizado e instalações portuárias,
seja como proprietária da carga, cujo transporte foi contratado ao armador da embarcação, no
caso da Polaris Shipping CO.

Em consonância, o IBAMA delimitou a responsabilidade da empresa no
evento danoso, in litteris:

[…] A Vale é a contratante dos serviços de transporte marítimo de
minérios entre seu próprio terminal portuário e os portos da Ásia, sendo
responsável pelas operações de venda, o que abrange os aspectos logísticos
de seu negócio. Ademais, é responsável pelos serviços de dragagem
necessários para manter um canal de navegação de profundidade em
águas rasas, suficiente para passagem de navios de grande calado,
atendendo assim a sua demanda pelo transporte de minérios a granel em
volumes excepcionais.

As atividades de transporte marítimo de minério e dragagem de canal
de acesso portuário estão sob o regramento estabelecido pelo
licenciamento ambiental, o que inclui o respectivo plano de emergência
ambiental.

O incidente ocorreu pelos danos ao casco da embarcação, o que determinou
seu encalhe e posterior afundamento. Ficou evidente a existência de perigos
a navegação relacionados a presença de objetos rochosos no leito marinho
ao longo do trecho de navegação correspondente ao canal de acesso
construído pela dragagem, sendo indicados inclusive em cartas náuticas.
Estes afloramentos têm a capacidade de infringir as avarias constatadas na
embarcação, enquanto tais perigos não se fazem presentes fora do trecho de
acesso artificial. Além disso, verifica-se a mudança de comportamento da
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embarcação durante seu trajeto dentro da referida passagem.

Dos danos estruturais da embarcação, resultaram danos ambientais
traduzidos pela poluição do mar por óleo, durante os eventos de encalhe e
alijamento.

Como já dito, o canal de acesso é integrante dos planos e projetos
ambientais da VALE S.A. e constitui parte do licenciamento ambiental
de suas atividades. O navio que protagonizou era contratado para o
transporte marítimo do minério comercializado pela autuada. O canal
artificial de acesso às instalações portuárias da empresa possui perigos à
navegação que explicam o encalhe e posterior afundamento da embarcação,
sendo inexistentes fora deste trecho. Do sinistro ocorrido, resultaram os
danos ambientais constatados. Configura-se desta maneira o nexo causal
necessário para caracterização da responsabilidade objetiva, no cometimento
de infração ambiental.

(Manifestação Técnica nº 3/2020-COFIS/DIPRO, Procedimento
1.19.000.000364/2020-14, Documento 45.1, Páginas 49 e 50, grifamos)

 

Demonstrada, pois, a responsabilidade da requerida pela poluição causada ao
meio ambiente, com o derramamento de óleo combustível no mar e alijamento da embarcação
no leito marinho, necessária se faz a intervenção judicial com o fito de compelir a demandada
a recuperar o dano, mediante a reparação e/ou indenização financeira pelos danos
insuscetíveis de recuperação.

No caso, deve-se observar que o dano causado é insuscetível de reparação
específica, pelo que deve ser convertido em indenização que seja capaz de fazer face aos
estragos causados bem assim de dissuadir a realização de novos eventos de degradação,
valendo observar que a ora requerida VALE, nos últimos cinco anos, envolveu-se diretamente
em três acidentes de navegação relacionados ao Terminal Portuário da Ponta da Madeira,
circunstância a ser considerada igualmente para estabelecer o valor da indenização.

 

3 - DOS PEDIDOS

 

ISSO POSTO, o MPF requer o julgamento pela procedência do pedido para
condenar as requeridas solidariamente ao
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1 )  pagamento de indenização pelo dano causado ao ambiente , a ser
calculada por arbitramento, decorrente do (a) lançamento de óleo e do (b) alijamento do navio
Stella Banner, conforme descrito acima, em importe não inferior a R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais);

2 ) o pagamento das despesas efetuadas pelos órgãos para o controle ou
minimização da poluição causada, inclusive os voos realizados para monitoramento dos
vazamentos e processamento das informações, a ser informado pelos órgãos federais
envolvidos (IBAMA e Capitania dos Portos) na forma do art. 23 da Lei 9.966/2000;

Por fim, requer-se a V. Exa. se digne a determinar a citação da requerida,
devidamente qualificada, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia.

Protesta-se pela produção de todas as provas juridicamente admissíveis,
notadamente a juntada de documentos e a designação de perícia e inspeção judicial, a serem
indicadas no momento oportuno, apresentado desde já o procedimento investigatório indicado
em epígrafe, no qual constam diversas provas documentais, inclusive análises técnicas acerca
dos fatos aqui abordados.

Por fim, o MPF manifesta-se pela inviabilidade da realização de audiência
prévia de conciliação, porquanto a complexidade da causa não permite a realização de
audiência de conciliação imediata, sem a obtenção de informações do requerido acerca da sua
disponibilidade em realizar as medidas ora identificadas; assim, solicita-se que eventual
audiência de conciliação seja postergada para momento subsequente à apresentação de
contestação.

Por fim, dá-se à causa, de valor inestimável, a quantia de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil de reais).

São Luís, 14 de dezembro de 2020.

(assinado digitalmente)

ALEXANDRE SILVA SOARES

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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Notas

1. ^ O navio Stellar Banner, bandeira Ilhas Marshall, era um graneleiro da classe Ore Carrier (mineraleiro) com
capacidade de carga de 300.663 toneladas, comprimento total de 340 metros, boca máxima de 55 metros e
calado operacional de 21,5 metros, construído em 2016, de propriedade e operado pela Armadora Polaris
Shipping, empresa sul-coreana.

2. ^ Informações fornecidas pela SEMA, por meio do OFÍCIO Nº 1367/20/GS/SEMA. O IBAMA, em Relatório
de Fiscalização 20859 (8267809), Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 45, Página 1, cita
275mil toneladas de minério de ferro e 3.400 toneladas de óleo combustível e diesel marinho.

3. ^ Procedimento 1.19.000.000364/2020-14, Documento 45.1, Página 52.

4. ^ DERANI, Cristiani. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Saraiva, 2008.

5. ^ Paulo de Bessa Antunes destaca que, em verdade, a lei nacional é consistente com a MARPOL e, na prática,
é a incorporação ao direito interno do contido na norma internacional. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 538 e 539.)

6. ^ Internalizada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 2.508/1998.
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