
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___
VARA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  cadastrado no CNPJ sob o n.

26.989.715/0030-47, 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, vem, à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(com pedido de antecipação da tutela)

em desfavor da:

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno (CNPJ: 26.994.558/0001-
23), a ser  citada através da sua Procuradoria,  na Avenida Beira Mar,  n.º  53,
Bairro 13 de julho, em Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco
“H”,  Lote 26/27,  Brasília-DF, CEP: 70.070-110,  telefone:  (79)  3301-7200,  e
com endereço eletrônico - email: pu.se@agu.gov.br;

tendo  por  base  os  documentos  anexos  (digitalizados),  contidos  no
Inquérito  Civil  n.  1.35.000.001274/2019-631 (que  tramitou  ordinariamente  perante  este
Ministério Público Federal) e as razões de fato e de direito a seguir delineadas:

1 As páginas mencionadas ao longo da presente petição referem-se à numeração constante no apuratório respectivo.

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE).
TELEFONE: (0XX79)3301-3700



 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe

 
1) DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A  presente  Ação  Civil  Pública  tem  por  objetivo  compelir  a  parte
demandada, UNIÃO, a implementar,  de imediato, o Plano Nacional de Contingência
para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional , para, nos termos
do Decreto N.º 8.157/2013, que regulamenta a Lei 9.966/2000,  dar início a todas as medidas
necessárias “com o objetivo de permitir a atuação coordenada de órgãos da administração
pública  e  entidades  públicas  e  privadas  para  ampliar  a  capacidade  de  resposta  em
incidentes de poluição por óleo que possam afetar as águas sob jurisdição nacional, e
minimizar danos ambientais e evitar prejuízos para a saúde pública”. Tudo, em virtude do
gravíssimo incidente  ambiental,  provocado por  óleo,  que impacta  a  Zona Costeira  brasileira,
atingindo todos os Estados da Região Nordeste, de modo que sejam empregadas as melhores e
mais adequadas técnicas, em defesa do meio ambiente, de presentes e futuras gerações.

2) DA SÍNTESE FÁTICA

O Inquérito Civil em epígrafe foi instaurado a partir de representação

efetuada nesta Procuradoria da República, na qual, a exemplo de inúmeras outras reclamações,

solicita-se  a  investigação  e  responsabilização,  por  parte  dos  órgãos  públicos,  do  caso  de

derramamento de óleo que atingiu a costa sergipana, assim como outras praias do Nordeste.

Eis que, como medidas apuratórias iniciais, determinou-se a expedição

de ofícios aos órgãos ambientais – ao IBAMA/SE (federal) e à ADEMA (estadual) para que

prestassem informações a respeito das medidas adotadas e a adotar em relação a Sergipe. À

frente, devido à intensificação das informações veiculadas na mídia acerca do aumento dos danos

ambientais  ocasionados  pelo  derramamento  de  óleo  e  a  abrangência  destes,  com  impactos

verificados em diversas praias sergipanas, além da possibilidade de impacto na própria Foz do Rio

Sergipe, determinou-se a expedição,  com urgência, de ofício ao Ministério do Meio Ambiente

para a adoção de medidas urgentes para limpeza das praias e contenção dos danos ambientais.

Fato é que o Ministério do Meio Ambiente solicitou dilação de

prazo, o IBAMA-SE nem isso. De qualquer forma, nenhum prestou informações.

O MPF, cumpre consignar,  desde 24/09/2019 está ciente e passou a

adotar medidas em relação ao caso grave em questão, o que fez de imediato. Todavia, durante

todo o  lapso  temporal,  além da  solicitação  de  informações,  tentou-se,  até  o  último instante

possível,  uma  solução  consensual.  Com  efeito,  ainda  na  sexta-feira,  11/10/2019,  o  IBAMA

marcou  reunião,  às  9h,  para  discussões  técnicas  (que  não  ocorreram)  essencialmente  para

implementação de medidas protetivas à zona costeira sergipana. Lá, na reunião após a primeira

meia hora, visualizando que não ocorreriam avanços concretos quanto à necessária determinação
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(que deveria ser dada e não foi, pelo Governo Federal) para a implementação das medidas de

proteção  às  áreas  sensíveis  de  Sergipe,  o  MPF  pediu  licença  para  se  retirar,  informou  que

precisava terminar Ação Civil Pública que estava elaborando e salientou que se, até às 16h, lhe

fosse  apresentado  documento  formal  comprovando  que  foram determinadas  as  medidas  de

proteção (o que não ocorreu), este MPF, então, não ajuizaria demanda judicial com esse fim. 

É de se destacar, também, que diante do grave desastre ambiental

em curso, têm grande relevância os denominados Planos Estratégicos de Proteção de

Áreas Vulneráveis (PPAVs). Incompreensivelmente, porém, apesar das reuniões realizadas (três,

em  sequência  de  dois  dias),  em  nenhum  momento,  nem  IBAMA  e  nem  Petrobras  jamais

mencionaram a existência de PPAVs aprovados e aptos a proteger toda a costa sergipana.

Foi somente na sexta-feira,  11/10/2019, que este MPF tomou conhecimento desse fato pelo

Órgão Ambiental Estadual. À ocasião, o MPF recebeu esclarecimentos de como os PPAVs são

detalhados e foi isso que permitiu a este Órgão Ministerial formular os correspondentes pedidos

na ACP ajuizada (processo número 0805579-61.2019.4.05.8500 – 1.ª Vara Federal) em relação a

Sergipe, referindo-se a “procedimentos e fluxogramas relacionados a região de praias, região de

manguezal, região fluvial e estratégicas específicas” (isso consta nos PPAVs). 

Com  efeito,  remarque-se  por  relevante,  o  MPF,  usando  de  seus

próprios meios, não logrou êxito em obter os PPAVs. Afinal, não obteve nada. Repita-se,

o MMA e o IBAMA não prestaram informações concretas quaisquer em resposta aos

expedientes que lhes foram enviados e nas reuniões jamais mencionaram a existências

dos PPAVs, muito menos os apresentaram ao Ministério Público Federal.

O  MPF,  então,  como  cediço,  ajuizou  a  Ação  Civil  Pública  de

número 0805579-61.2019.4.05.8500 (a primeira originária do IC anexo) requerendo:

1) A concessão de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de
Processo Civil brasileiro, para que seja determinado, sob pena de multa diária de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais):

1.1) à  UNIÃO que adote todas as  medidas necessárias para 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) com foco na proteção de áreas sensíveis
de  Sergipe, utilizando-se  do  MAPEAMENTO  AMBIENTAL  PARA
RESPOSTA  À  EMERGÊNCIA  NO  MAR –  MAREM,  com emprego  das
melhores e mais adequadas técnicas, e em específico:

1.1.1) que dê início, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas , diretamente, por
parcerias ou contratação, à implementação dos PLANOS ESTRATÉGICOS DE
PROTEÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS (PPAVs) existentes e devidamente
aprovados  pelo  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA em relação a toda a
costa sergipana, abrangendo os rios São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza-Barris
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e Real, com as eventuais atualizações em vigor e ou recomendadas, observando-se
integralmente  os  procedimentos  e  fluxogramas  relacionados  a  região  de  praias,
região de manguezal, região fluvial e estratégias específicas;

1.1.2) que igualmente dê início,  no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ,  à
implementação de barreiras de proteção, com o consequente monitoramento, em
relação aos rios São Francisco, Japaratuba,  Sergipe, Vaza-Barris  e Real  e
tantos cursos de água se mostrem necessários;

1.1.3)  que  finalize,  em  no  máximo  05  (cinco)  dias, todas  as  medidas
emergenciais constantes dos PPAVs da costa sergipana e conclua, em igual prazo, a
implementação integral de todas as barreiras protetoras (itens precedentes: 1.1.1 e 1.1.2);

2) ao  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA que monitore e fiscalize
integralmente  as  medidas  a  serem  realizadas  pela  UNIÃO  (itens  precedentes)
garantindo-se 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) com foco na
proteção de áreas sensíveis de Sergipe, e com emprego das melhores e mais
adequadas técnicas. 

E ainda, que:

2.1) em virtude da gravidade da situação, se manifeste tecnicamente, também,
no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  sobre  a  adoção  administrativa  e
espontânea  das  seguintes  medidas: a) ampliação  do  nível  de  atendimento,
resgate e habilitação de fauna para emergencial (TIER2 ou TIER3), em relação à
costa sergipana (e  análise  de ampliação da área  de abrangência,  para a devida
proteção  dos  animais),  com  a  consequente  disponibilização  dos  recursos
materiais  e  humanos,  seja  diretamente,  por  parcerias  ou  contratação  e  b)
implementação de ação de monitoramento contínuo ao longo de toda a extensão
da plataforma continental marítima sob risco, para localização das manchas de óleo
no  mar,  devendo  fazê-lo  diretamente,  com  parcerias  ou  contratação,  com
aeronaves e sensores adequados e com periodicidade mínima adequada.

Requer-se, também, seja determinado à demandada UNIÃO que adote todas
as  providências  que  se  mostrem  necessárias  para  disponibilizar  os  recursos
(materiais  e  humanos)  suficientes  ao  IBAMA/SE 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,  ainda,  seja  determinado  ao  demandado INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS  –  IBAMA  que  apresente  perante  esse  DD.  Juízo  Federal
integralmente  todos  os  PLANOS  ESTRATÉGICOS  DE  PROTEÇÃO  DE
ÁREAS  VULNERÁVEIS  (PPAVs)  existentes  e  devidamente  aprovados  em
relação a toda a costa sergipana. (...).

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE).
TELEFONE: (0XX79)3301-3700



 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe

 
A Justiça Federal de Sergipe, na urgência do regime de plantão, e sem

oitiva  das  partes  demandadas,  determinou  o  seguinte  (decisão  suspensa  até  a  audiência  de

conciliação e posteriores esclarecimentos a serem efetuados ao Juízo Federal):

(...) que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a União Federal,

junto com o IBAMA, implante barreiras de proteção nos rios São

Francisco,  Japaratuba,  Sergipe,  Vaza-Barris  e  Real,  com  o

consequente  monitoramento  da  medida  em  tela,  sob  pena  de

multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”

Ato contínuo, foi realizada audiência de conciliação, perante a Justiça

Federal (1.ª Vara Federal de Sergipe).  Os debates que ocorreram durante o ato judicial, dentre

outros aspectos, consolidaram a situação fática no sentido de que não estão sendo adotadas as

necessárias  medidas  previstas  em documentos  técnicos,  complexos,  detalhados  e  oficiais  que

existem  justamente  para  serem  implementados  em  incidentes  dessa  natureza  (conforme

manifestação técnico-jurídica do MPF juntada àqueles autos originários, na qual, dentre

outros aspectos, se demonstra que esse cenário de manchas com elevada densidade não é

inédito no Brasil; o quanto, atualmente, existem tecnologias e expertise capazes de atuar

efetivamente em situações como a presente e minimizar suas consequências; como todas

as estratégias propostas nos planos de proteção de áreas vulneráveis objeto da lide são

previstas de serem utilizadas após a zona de arrebentação; e que, nessas circusntâncias é

recomendada a utilização de barreiras de contenção em formações diversas, segundo as

condições  locais,  para deflexão -desvio-  deste óleo para áreas  de baixa sensibilidade,

propiciando sua retirada do ambiente mecanicamente, as quais são denominadas áreas

de sacrifício ou áreas de coleta etc). Ao revés, restou claro que, não obstante os esforços e a

dedicação de um sem número de servidores públicos  e  agentes  contratados,  as  medidas  são

absolutamente  insuficientes  porquanto  limitadas  aos  recursos  financeiros  que  a  União  se

predispõe a disponibilizar. Para além disso, é a gravidade do que vem ocorrendo, dia após

dia,  nos  09  Estados  da  Região  Nordeste,  que  demonstra  a  magnitude  do  desastre

ambiental em curso e a sua indiscutível “significância nacional” a qual impõe o dever de

ser acionado,  e implementado materialmente, o  Plano Nacional de Contingência para

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC (Decreto

8.172/2013 que regulamenta a Lei 9.966/2000).

É, pois, o objeto da presente Ação Civil Pública.

De fato, como a União,  por seus órgãos competentes,  não acionou o
PNC, embora a legislação de regência obrigue a fazê-lo, é necessária, mais uma vez, a atuação do
Poder Judiciário federal para corrigir a omissão do Poder Executivo Nacional.

O MPF e a sociedade não podem mais esperar.
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3.  A  “SIGNIFICÂNCIA  NACIONAL”  DO  INCIDENTE  DE

POLUIÇÃO POR ÓLEO EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL: OS IMPACTOS

RETRATADOS PELA IMPRENSA NACIONAL EM TODA REGIÃO NORDESTE

A  extensão  da  zona  costeira  nordestina  atingida  pelas  manchas  de

petróleo desde o dia  30 de agosto de 2019,  registrado inicialmente  em três  praias  do litoral

paraibano, chegou a 2.100 quilômetros dos nove estados da região. O acidente ambiental já é

considerado o maior da história no litoral brasileiro em termos de extensão.

A primeira localidade onde, segundo o relatório do Instituto Brasileiro

do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  -  IBAMA,  a  contaminação  foi

comunicada, fica na Praia Bela, em Pitimbu (PB), onde os fragmentos de óleo foram avistados

em 30/08 2019. A partir daí, a substância se espalhou pelos estados do Nordeste (Alagoas,

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe).O

maior acidente ambiental no litoral brasileiro em termos de extensão, no entanto, parece

passar ao largo da União em termos de observância à legislação de regência.  Fotos aqui e

ali de manchas de óleo que já chegam a aproximadamente 160 praias são apenas uma pequena

amostra do desastre que atinge o litoral nordestino e cujo impacto será sentido por décadas, com

danos incalculáveis à natureza e à economia regional. Observe-se os locais atingidos:

Áreas com localidades oleadas no Nordeste Brasileiro. Fonte: Ibama
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O  vazamento  de  petróleo  cru  se  espalha  por  todos  os  estados  do

nordeste, sendo identificado em mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira, e de acordo com o

balanço divulgado pelo IBAMA, 25 animais foram atingidos pelo óleo cru no Brasil. Dez estão

vivos, 15 morreram (1 ave, 13 tartarugas e um golfinho).

Com efeito, além dos prejuízos de toda ordem, o óleo está se espalhando

pelas  regiões  ambientais  que  são  essenciais  para  o  país,  como  a  foz  do  rio  São  Francisco,

localizada no município de Piaçabuçu, litoral extremo sul de Alagoas.

De  acordo  com  o  Instituto  Brasileiro  de  Conservação  da

Biodiversidade (ICMBio), já são doze unidades de conservação federal atingidas pela

poluição. Observe-se a lista que traz à luz a dimensão e gravidade do problema:

- Área de Proteção Ambiental Barra do Rio Mamanguape (PB)

- Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (PE)

- Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba (PI)

- Área de Proteção Ambiental Piaçabuçu (AL)

- Área de Relevante Interesse Ecológico 

manguezais da Foz do Rio Mamanguape (PB)

- Parque Nacional Jericoacoara (CE)

- Parque Nacional Lençóis Maranhenses (MA)

- Reserva Biológica Santa Isabel (SE)

- Reserva Extrativista Acaú-goiana (PB)

- Reserva Extrativista Marinha Lagoa do Jequiá (AL)

- Reserva Extrativista Prainha Canto Verde (CE)

 

E para além dos impactos que afetam toda a Região Nordeste do Brasil,

e esse constitucional patrimônio nacional que é a zona costeira, tem-se os danos Estado a Estado.
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3.1 MARANHÃO

O Maranhão  está  entre  os  estados  nordestinos  cujo  litoral  está

sendo dos mais afetados pelo derramamento de petróleo cru. Conforme identificado pelo

Ibama, no último fim de semana (12/10/19), com a presença de petróleo na Ilha Caçacueira,

na Reserva Extrativista (Resex) de Cururupu (maior reserva marinha e costeira do Brasil)

no estado,  agora contabilizam-se 12 focos no litoral maranhense. No Brasil, são mais de 150

locais em 71 municípios com registros do petróleo.

No Maranhão,  em Araioses,  uma tartaruga morreu na Ilha dos

Poldos, por estar coberta pelo óleo. Já em Itatinga, praia localizada em Alcântara, também foi

encontrada uma tartaruga-marinha coberta  do poluente,  mas  foi  resgatada  a  tempo,  limpa  e

devolvida ao mar com vida. Na capital maranhense foram encontradas manchas de óleo na praia

de São Marcos. O óleo já atingiu 12 áreas de proteção ambiental e pode impactar espécies

ameaçadas  de extinção como o peixe-boi. A última área  com registro  de  manchas  foi  a

Reserva Extrativista (Resex) Curupuru, no Maranhão, segundo os dados do Ibama.

Tartaruga encontrada morta na Ilha dos Poldros, localizada no Delta do rio Parnaíba, região que fica no

território do Maranhão, próximo à divisa com o Piauí.
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Imagens da praia de Alcântara, no Maranhão

Fontes/pesquisa: 
https://oimparcial.com.br/brasil-e-

mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/ 

https://www.anda.jor.br/2019/09/tartaruga-e-encontrada-morta-com-corpo-coberto-por-oleo-em-praia-no-maranhao-amp/ 

https://oimparcial.com.br/cidades/2019/10/12-pontos-ja-foram-atingidos-por-manchas-de-oleo-no-maranhao/

https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/maranhao-e-o-6o-estado-mais-afetado-pelas-manchas-de-oleo/

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/09/26/oleo-que-atinge-praias-do-maranhao-vem-de-fora-do-brasil/

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/10/15/bancada-se-reunira-com-membros-da-marinha-para-contencao-de-oleo-no-

ma/; https://oimparcial.com.br/cidades/2019/10/lavagem-de-navios-pode-ser-a-causa-de-oleo-nas-praias-do-nordeste/
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https://oimparcial.com.br/cidades/2019/10/12-pontos-ja-foram-atingidos-por-manchas-de-oleo-no-maranhao/
https://www.anda.jor.br/2019/09/tartaruga-e-encontrada-morta-com-corpo-coberto-por-oleo-em-praia-no-maranhao-amp/
https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/
https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/
https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/
https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/
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3.2 PIAUÍ

As  manchas  de  óleo  que  vêm aparecendo  no  litoral  nordestino

desde  o  início  de  setembro  já  atingiram  7  das  16  praias  do  Piauí,  de  acordo  com

levantamento feito pelo G1,  com base nos registros da Marinha do Brasil, do Instituto Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Tartarugas do Delta. 

Ao  todo,  foram  encontradas  ocorrências  nas  praias:  do  Arrombado,

Coqueiro, Itaqui, Peito de Moça e Atalaia, no Município de Luiz Correia, Pedra do Sal, na cidade

de Parnaíba e Porto de Lama, em Cajueiro da Praia.

Galão de óleo encontrado na praia Peito de Moça, em Luíz Correia, litoral do Piauí.

Mancha de óleo achada em Cajueiro da Praia, litoral do Piauí
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Manhas de óleo na Ilha dos Poldros

Fontes/pesquisa: 
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/09/manchas-de-oleo-atingiram-sete-praias-do-piaui-diz-levantamento.ghtml

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/10/semar-monitora-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-piaui-e-faz-alerta-a-

banhistas.ghtml

3.3 CEARÁ

É fato que em ao menos sete  praias  cearenses  já  foram identificadas

manchas de óleo. De acordo com o último relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos  Recursos  Naturais  Renováveis  (Ibama),  a  substância  preta  foi  encontrada  na  Praia  da

Malhada, em Lagoinha, na Taíba, na Prainha, na Barra da Sucatinga e no Pontal de Maceió, além

de Sabiaguaba - único trecho da Capital com registro no relatório.  O Ibama está divulgando

diariamente  relatório  com os  locais  afetados  pelo  óleo  misterioso.  No Ceará,  as  cidades  de

Fortim, Paraipaba e Jijoca de Jericoacoara são as mais atingidas. Ainda conforme o órgão federal,

a  Praia  da Sabiaguaba,  em Fortaleza,  é  a  única do Estado em processo de limpeza.  No dia

05/10/19, um golfinho foi encontrado morto com manchas de óleo na orla da praia de

Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na grande Fortaleza.  O animal foi resgatado pela

prefeitura local e possuía manchas de óleo na boca e nas nadadeiras.

De acordo com um relatório do IBAMA, pelo menos quatro animais já

foram resgatados atingidos pelo material  oleoso no Ceará.  Em Fortaleza,  por exemplo, as

manchas fizeram com que fosse interditada uma das praias mais frequentadas do Ceará,

a Praia do Futuro. A AEPF (Associação do Empresários da Praia do Futuro) afirmou que teve

queda de 40% nas vendas das barracas na região no último fim de semana. Ao todo, 11 praias da

zona leste da cidade encontravam-se impróprias para banho e isso já impactou o comércio local.
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Golfinho encontrado morto com manchas de óleo na praia do Taíba, no Ceará.

Mancha de Óleo na praia de Sabiaguaba, em Fortaleza-CE.
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Fontes/pesquisa: 
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/10/11/jericoacoara--taiba-e-pontal-de-maceio--confira-a-lista-de-praias-

atingidas-pelas-manchas-de-oleo.html 

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/05/golfinho-com-manchas-de-oleo-e-encontrado-morto-na-praia-da-taiba-no-

ceara.ghtml;  https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/08/manchas-de-oleo-retiradas-de-mar-no-ceara-sao-queimadas-em-

forno-proprio-para-combustao-segundo-governo-do-estado.ghtml  

https://aosfatos.org/noticias/desenhamos-fatos-sobre-manchas-de-oleo-no-nordeste/)

https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/11/consumidores-podem-cancelar-ou-remarcar-sem-multa-viagens-para-praias-do-

nordeste-atingidas-por-oleo.html 
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https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/11/consumidores-podem-cancelar-ou-remarcar-sem-multa-viagens-para-praias-do-nordeste-atingidas-por-oleo.html
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/11/consumidores-podem-cancelar-ou-remarcar-sem-multa-viagens-para-praias-do-nordeste-atingidas-por-oleo.html
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https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/05/golfinho-com-manchas-de-oleo-e-encontrado-morto-na-praia-da-taiba-no-ceara.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/05/golfinho-com-manchas-de-oleo-e-encontrado-morto-na-praia-da-taiba-no-ceara.ghtml
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/10/11/jericoacoara--taiba-e-pontal-de-maceio--confira-a-lista-de-praias-atingidas-pelas-manchas-de-oleo.html
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/10/11/jericoacoara--taiba-e-pontal-de-maceio--confira-a-lista-de-praias-atingidas-pelas-manchas-de-oleo.html
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3.4 RIO GRANDE DO NORTE

Ao teor de relatos do Ibama,  o Rio Grande do Norte tem 43 praias

atingidas pelo derramamento de óleo e os dados apontam que é o Estado com maior

número  de  áreas  afetadas. Considerada  o  "Caribe  do  Rio  Grande  do  Norte",  a  praia  de

Maracajaú,  no  município  de  Maxaranguape,  litoral  norte  do  estado,  foi  atingida  pelo

derramamento de óleo cru,  que vem ocorrendo no Nordeste desde o início de setembro.  A

substância foi encontrada flutuando em meio aos parrachos (piscinas naturais) de Maracajaú, que

fica na APA (Área de Proteção Ambiental) Recife de Corais, no dia 14 de setembro de 2019.

Registrou-se  ainda  que  chegou  a  sete  o  número  de  tartarugas

marinhas encontradas cobertas de óleo,  no litoral  do Rio Grande do Norte.  O último

animal afetado pelos resíduos no RN foi avistado por pescadores no mar de Maxaranguape, entre

quarta-feira (09/10) e sexta-feira (11/10). No entanto, a informação só chegou ao conhecimento

dos biólogos no sábado (12/10) e divulgado no domingo (13/10). Isso porque os pescadores

estavam sem comunicação em alto mar. Foram eles que tentaram limpar o excesso da

substância do corpo do animal, que estava com dificuldades para se locomover e respirar.

E  além  da  tartaruga  avistada  em  Maxaranguape,  outros  seis

animais com manchas de óleo foram encontrados no Rio Grande do Norte em um mês:

-  11/09 – tartaruga viva sem espécie identificada, na Praia de Jacumã

(Ceará-Mirim);

-  22/09 –  tartaruga  morta  da  espécie  Chelonia  mydas,  na  Praia  da

Redinha Nova (Extremoz);

- 23/09 – tartaruga viva da espécie Lepidochelys olivacea na Praia da

Redinha Nova (Extremoz);

-  06/10 –  tartaruga  viva  sem  espécie  identificada,  no  mar

(Maxaranguape);

- 08/10 – tartaruga morta da espécie  Chelonia mydas,  em Sagi (Baía

Formosa);

- 11/10 – tartaruga viva da espécie Chelonia mydas, na Praia de Búzios

(Nísia Floresta).
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Manchas de óleo também vistas na praia de Camurupim, no RN

Tartaruga encontrada no litoral do RN coberta de óleo e limpa pela equipe do Aquário de Natal – Foto:

Heloísa Guimarães/Inter TV Cabugi
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Pirambúzios
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Praia de Pipa

Praia de Tabatinga
Fontes/pesquisa: 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/09/manchas-oleosas-atingem-praia-chamada-de-

caribe-do-rio-grande-do-norte.htm;  https://www.op9.com.br/rn/noticias/video-mostra-setima-tartaruga-encontrada-coberta-por-

oleo-no-rn/;  https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/10/02/policia-federal-investiga-origem-de-manchas-de-

oleo-em-praias-do-nordeste.ghtml;  https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49943086;  http://agorarn.com.br/cidades/mpf-recomenda-

limpeza-imediata-de-manchas-de-oleo-no-litoral/;  http://agorarn.com.br/cidades/marinha-do-brasil-nao-registra-novas-manchas-de-oleo-no-

litoral-do-rn/; http://agorarn.com.br/cidades/litoral-do-rn-nao-tem-mais-manchas-de-oleo-afirma-abih/

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE).
TELEFONE: (0XX79)3301-3700

http://agorarn.com.br/cidades/marinha-do-brasil-nao-registra-novas-manchas-de-oleo-no-litoral-do-rn/
http://agorarn.com.br/cidades/marinha-do-brasil-nao-registra-novas-manchas-de-oleo-no-litoral-do-rn/
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https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/09/manchas-oleosas-atingem-praia-chamada-de-caribe-do-rio-grande-do-norte.htm
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3.5 PARAÍBA

A Paraíba também foi um estado bastante afetado do Nordeste e

manchas  de  óleo  já  atingem  três  reservas  ambientais  famosas  na  região  (Área  de

Proteção  Ambiental  Barra  do  Rio  Mamanguape  (PB);  Área  de  Relevante  Interesse

Ecológico manguezais da Foz do Rio Mamanguape (PB); e Reserva Extrativista Acaú-

goiana (PB). Os dados foram revelados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama),

que registrou as áreas afetadas na noite de quinta-feira (10/10), em recente levantamento sobre o

óleo nas praias. E ainda segundo o IBAMA, na Paraíba, as manchas de óleo podem ser vistas nas

praias de Tambaba, Gramame, Praia do Amor e Jacumã. 

Inicialmente, o problema atingiu 16 praias em seis cidades. Além

do Conde, foram afetadas João Pessoa, Cabedelo, Mataraca, Rio Tinto e Pitimbu.

Manchas de óleo nas praias

Fontes/pesquisa: 
http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/quatro-praias-da-paraiba-ainda-tem-registros-de-manchas-de-oleo.html

https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-

no-caribessa-na-proxima-  s  emana/https://portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/10/15/mpf-cobra-ao-ibama-medidas-para-minimizar-danos-provocados-por-oleo-

no-litoral-da-paraiba.ghtml; https://www.cofemac.com.br/noticia/1983/mancha-de-oleo-atinge-16-areas-da-paraiba-origem-e-

desconhecida.html; https://paraibaonline.com.br/2019/10/quatro-praias-da-paraiba-ainda-estao-com-manchas-de-oleo/

https://www.pbhoje.com.br/noticias/70454/praias-da-paraiba-estao-limpas-apos-um-mes-do-surgimento-de-manchas-de-oleo-diz-

sudema.html
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/10/15/mpf-cobra-ao-ibama-medidas-para-minimizar-danos-provocados-por-oleo-no-litoral-da-paraiba.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/10/15/mpf-cobra-ao-ibama-medidas-para-minimizar-danos-provocados-por-oleo-no-litoral-da-paraiba.ghtml
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https://portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https://portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https://portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https://portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/quatro-praias-da-paraiba-ainda-tem-registros-de-manchas-de-oleo.html
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3.6 PERNAMBUCO

E no Estado de Pernambuco, são 19 praias com vestígios de óleo. São

elas: São José da Coroa Grande (25 de setembro); Conceição (10 de setembro); Janga (10 de

setembro); Maria Farinha (10 de setembro); Ponta de Pedras (7 de setembro); Catuama (7 de

setembro); Tamandaré (7 de setembro); Paiva (4 de setembro); Candeias (3 de setembro); Boa

Viagem (3 de setembro); Carneiros (3 de setembro); Del Chifre (2 de setembro); Gamboa (2 de

setembro); Nossa Senhora do Ó (sem data); Porto de Galinhas (25 de setembro); Ilha Cocaia

(sem data); Piedade (sem data); Pau Amarelo (18 de setembro); Forte Orange (sem data).

Ademais, sabe-se que duas tartarugas foram encontradas mortas na

Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Manchas de óleo nas praias
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Praia do Paiva

 

Fontes/pesquisa: 
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-

de-pernambuco-176103 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/10/numero-de-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-

nordeste-sobe-para-1.html

https://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/oleo-ja-chegou-a-19-praias-de-pernambuco;

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/10/17/forca-tarefa-atua-em-alto-mar-para-retirar-oleo-visto-em-sobrevoo-entre-

pernambuco-e-alagoas.ghtml

https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-

pernambuco-176103;http://www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2019/10/parece-que-criminosamente-algo-foi-despejado-la-diz-

bolsonaro-sobre-oleo-que-atingiu-praias-do-nordeste-n58180;

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2019/09/05/NWS,115450,70,1358,NOTICIAS,2190-CPRH-INVESTIGA-ORIGEM-

SUBSTANCIA-ENCONTRADA-PRAIA-PAIVA.aspx
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https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103;http://www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2019/10/parece-que-criminosamente-algo-foi-despejado-la-diz-bolsonaro-sobre-oleo-que-atingiu-praias-do-nordeste-n58180
https://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/oleo-ja-chegou-a-19-praias-de-pernambuco
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/10/numero-de-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-nordeste-sobe-para-1.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/10/numero-de-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-nordeste-sobe-para-1.html
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103
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3.7 ALAGOAS

Um levantamento realizado por órgãos ambientais mostrou a situação

das praias alagoas atingidas pelas manchas de óleo, que se espalhou por quase todo Nordeste.

Em Alagoas, a substância foi vista em praias do Litoral Norte ao Litoral Sul, sendo em

consistência diferente e maior  concentrada. Em Piaçabucu,  por exemplo,  os  biólogos

encontraram o mar oleado e com diversas manchas. Já em Paripueira, que fica em um

extremo, foram detectados vestígios e esparsos da substância. Um golfinho foi encontrado

morto e com manchas de óleo no corpo, no último sábado, 12, em praia do município Feliz

Deserto, no litoral sul de Alagoas, segundo o portal UOL. A informação é do Instituto Biota de

Conservação, que fez o recolhimento do golfinho para necropsia.

Tartaruga com óleo encontrada no Pontal de Coruripe, AL (Foto: Felipe Santos/Projeto Praia Limpa

Mancha de óleo que surgiu na Lagoa do Pau, em Coruripe (AL) – Foto: Sinval Araújo/ Arquivo Pessoal
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13.out.2019 - Golfinho é encontrado morto em praia no município de Feliz Deserto, no litoral sul de

Alagoas (Imagem: Instituto Biota)

Extensa mancha de óleo é vista na praia do Pontal do Peba, vizinha à foz do Rio São Francisco em AL

Imagem: Simone Santos/ Projeto Praia Limpa
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Óleo nas praias de Coruripe, Lagoa do Pau, Japaratingam Piaçabuçu, Sabiaguaba
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Fontes/pesquisa: 
https://leianoticias.com.br/brasil/manchas-de-oleo-ja-atingem-138-locais-em-9-estados-diz-ibama/

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-em-praias-do-nordeste-fotos.ghtml

https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/13/boto-e-encontrado-morto-e-com-manchas-de-oleo-em-praia-de-

alagoas.html)

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/07/mancha-de-oleo-atinge-foz-do-rio-sao-francisco-

em-alagoas.htm 

https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347110/2019/10/09/quase-todo-litoral-alagoano-foi-atingido-pelas-manchas-de-oleo-

confira-as-praias-mais-afetadas)

https://oglobo.globo.com/sociedade/oleo-derramado-chega-salvador-atinge-reserva-extrativista-no-maranhao-24010751

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/mancha-gigante-de-oleo-em-praia-de-al-ameaca-santuario-de-peixe-boi.shtml?

loggedpaywall

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-desastre-afeta-reservas-turismo-e-comunidades-

pesqueiras.ghtml

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/26/manchas-de-oleo-no-nordeste-o-que-se-sabe-sobre-o-problema.ghtml

https://www.instagram.com/p/B3rxFarH0JJ
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https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347110/2019/10/09/quase-todo-litoral-alagoano-foi-atingido-pelas-manchas-de-oleo-confira-as-praias-mais-afetadas
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/07/mancha-de-oleo-atinge-foz-do-rio-sao-francisco-em-alagoas.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/07/mancha-de-oleo-atinge-foz-do-rio-sao-francisco-em-alagoas.htm
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/13/boto-e-encontrado-morto-e-com-manchas-de-oleo-em-praia-de-alagoas.html
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/13/boto-e-encontrado-morto-e-com-manchas-de-oleo-em-praia-de-alagoas.html
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-em-praias-do-nordeste-fotos.ghtml
https://leianoticias.com.br/brasil/manchas-de-oleo-ja-atingem-138-locais-em-9-estados-diz-ibama/
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3.8 SERGIPE

Em Sergipe, as primeiras manchas de petróleo apareceram no dia 24 de

setembro, segundo o governo do Estado.  Sergipe possui 193 km de litoral, com 17 praias,

todas afetadas com o problema que atinge diversos municípios nos nove estados do Nordeste.

Desses, em 119 km existe o monitoramento da reprodução das tartarugas marinhas feitos pelo

Tamar. A situação no Estado chegou a ser considerada como a mais grave dentre todos os

estados  do  Nordeste,  fazendo  com  que  o  governo  de  Sergipe  decretasse situação  de

emergência  devido  ao  aumento  de  danos  ambientais  causados  pelo  óleo  de  origem

desconhecida que vem tomando as praias do Nordeste do País desde setembro.

Petróleo cru acumulado em ponto do litoral de Sergipe (SE) — Foto: Reprodução/TV Sergipe
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Fontes/pesquisa: 
https://www.focandoanoticia.com.br/paraiba-tem-16-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-numero-sobe-para-132-no-nordeste/

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/14/mais-de-100-toneladas-de-manchas-de-oleo-sao-recolhidas-em-sergipe.ghtml

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/sergipe-declara-situacao-de-emergencia-por-oleo-nas-

praias,81e8dd28ff1dab1085f1d7b89e5b44842626we9e.html 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,

https://www.metropoles.com/brasil/justica-manda-uniao-proteger-rios-das-manchas-de-oleo-em-sergipe

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,manchas-de-oleo-chegam-a-praias-de-salvador,70003046309

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-o-vazamento-de-petroleo-em-praias-do-nordeste,70003026922

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,shell-tem-ate-quinta-para-informar-quem-vendeu-barris-de-petroleo-

achados-em-sergipe,70003052542

https://oglobo.globo.com/sociedade/oleo-derramado-chega-salvador-atinge-reserva-extrativista-no-maranhao-24010751

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/apos-novas-manchas-salles-diz-que-nao-sabe-quantidade-de-oleo-ainda-no-

mar.shtml?loggedpaywall

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/veja-quais-praias-foram-atingidas-pelas-manchas-de-oleo-no-nordeste.shtml

3.9 BAHIA

A mancha de óleo no Nordeste continua se deslocando na direção

sul. No dia 11, sexta-feira, chegou a Salvador, onde foram identificados pequenos pontos de óleo

na areia de seis praias da cidade. Praia do Forte, que tinha sido classificada pelo Ibama na

categoria mais grave, "manchas", entrou em processo de limpeza, juntamente com a

vizinha Guarajuba. O governador da Bahia em exercício,  João Leão, assinou na tarde desta

segunda-feira (14/10/19) o Decreto Estadual de Emergência para liberação de recursos para

os oito municípios do estado que foram atingidos por manchas de óleo no litoral.

Das localidades afetadas, a praia de Guarajuba, em Camaçari, é a que tem o pior estado na região

metropolitana de Salvador — Foto: Itana Alencar/G1 BA
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Na Praia do Forte, região

turística da cidade de Mata

de São João, mancha de óleo

afetou animais – 

Mancha de óleo em praia do

litoral norte de Salvador (BA)

é avistada durante sobrevoo de

helicóptero da Marinha –

Foto: Romildo de Jesus/

Futura Press/ Estadão

Conteúdo

Praia do Forte ficou irreconhecível (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)
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Imagens

 do Sítio do Conde
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Praia de Pituba
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Praia do Jabuti – Ilha de Itaparica

Fontes/pesquisa: 
https://www.viajenaviagem.com/2019/10/oleo-praias-nordeste/

https://cn1.com.br/noticias/9/67780,bahia-tem-situacao-de-emergencia-decretada-por-causa-das-manchas-de-

oleo.html,https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/10/10/g1-da-giro-em-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-na-ba-no-de-

locais-afetados-aumenta-para-18-praias-e-7-cidades.ghtml;  https://www.  correio24horas.com.br/noticia/nid/ibama-descarta-que-

oleo-esteja-na-baia-de-todos-os-santos/;https://fotos.estadao.com.br/fotos/fotografia,limpeza,1045566;

https://oglobo.globo.com/sociedade/oleo-derramado-chega-salvador-atinge-reserva-extrativista-no-maranhao-24010751;

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/salvador-retira-22-toneladas-de-oleo-em-apenas-8h-apos-chegada-de-novas-

manchas.shtml;  https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/apos-novas-manchas-salles-diz-que-nao-sabe-quantidade-de-

oleo-ainda-no-mar.shtml?loggedpaywall;  https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/10/16/ongs-auxiliam-limpeza-de-praias-do-

nordeste/?loggedpaywall;  https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-desastre-afeta-reservas-turismo-e-

comunidades-pesqueiras.ghtml
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https://fotos.estadao.com.br/fotos/fotografia,limpeza,1045566
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ibama-descarta-que-oleo-esteja-na-baia-de-todos-os-santos/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ibama-descarta-que-oleo-esteja-na-baia-de-todos-os-santos/
https://cn1.com.br/noticias/9/67780,bahia-tem-situacao-de-emergencia-decretada-por-causa-das-manchas-de-oleo.html,https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/10/10/g1-da-giro-em-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-na-ba-no-de-locais-afetados-aumenta-para-18-praias-e-7-cidades.ghtml
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Cumpre salientar que esse breve demonstrativo, com dados dos órgãos

ambientais e registros fotográficos, revela, sem margem a dúvidas,  que se está diante de um

Incidente de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional.

Cumpre salientar que esse breve demonstrativo, com dados dos órgãos

ambientais e registros fotográficos, revela, sem margem a dúvidas,  que se está diante de um

Incidente de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional.

De  igual  modo,  é  evidente  que  o  incidente,  gravíssimo,  é  de

“SIGNIFICÂNCIA NACIONAL”. Afinal, impacta (e esse impacto aumenta a cada instante)

os 09 Estados da Região Nordeste, isto é,  1/3 do Brasil;  são danos socioambientais de toda

ordem e  de  imensa  magnitude,  como visto. O incidente  de  petróleo  cru  se  espalha,  sendo

identificado  em mais  de  2  mil  quilômetros  da  costa  brasileira,  e  de  acordo com o  balanço

divulgado pelo IBAMA, 25 animais foram atingidos pelo óleo cru no Brasil. Dez estão vivos, 15

morreram (1 ave, 13 tartarugas e um golfinho). Com efeito, além dos prejuízos de toda ordem, o

óleo está se espalhando pelas regiões ambientais que são essenciais para o país, como a foz do rio

São Francisco, localizada no município de Piaçabuçu, litoral extremo sul de Alagoas. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Conservação da Biodiversidade

(ICMBio),  já  são doze unidades de  conservação federal  atingidas pela  poluição.  Mais  de 160

praias, mangues, estuários etc; prejuízos à economia, ao turismo, ao bem-estar, a uma infinitude

de  recursos  naturais;  risco  à  atividade  pesqueira  e  à  própria  subsistência  de  comunidades

tradicionais, populações ribeirinhas, quilombolas etc, etc e etc.

O  Plano Nacional  de Contingência para Incidentes de Poluição

por  Óleo  em  Águas  sob  Jurisdição  Nacional  –  PNC,  portanto,  já  deveria  ter  sido

acionado há muito tempo (mas não foi, e continua não sendo).  Mais uma vez,  a grave

omissão da União precisa ser reparada pelo Poder Judiciário.

4) DO PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA PARA INCI-

DENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO EM ÁGUAS SOB JURIS-

DIÇÃO NACIONAL – PNC (Decreto 8.127/2013).

O Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo

em Águas  sob Jurisdição  Nacional  –  PNC,  imperioso  salientar,  decorre  de  comando da  Lei

9.966/2000, que “dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causa-

da por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob juris-

dição nacional e dá outras providências”. Com efeito, a Lei de Regência, em seu Capítulo II,

trata dos “sistemas de prevenção, controle e combate da poluição”, cujos artigos 7.º e 8.º selam:
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Art. 7o Os portos organizados, instalações portuárias e plataformas, bem como

suas instalações de apoio, deverão dispor de planos de emergência individuais

para o combate à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas, os quais

serão submetidos à aprovação do órgão ambiental competente.

§  1o No caso de áreas  onde se  concentrem portos  organizados,  instalações

portuárias  ou  plataformas,  os  planos  de  emergência  individuais  serão

consolidados  na  forma de um único plano de emergência  para  toda  a  área

sujeita ao risco de poluição, o qual deverá estabelecer os mecanismos de ação

conjunta a serem implementados, observado o disposto nesta Lei e nas demais

normas e diretrizes vigentes.

§ 2o A responsabilidade pela consolidação dos planos de emergência individuais

em um único plano de emergência para  a área envolvida cabe às  entidades

exploradoras de portos organizados e instalações portuárias, e aos proprietários

ou  operadores  de  plataformas,  sob  a  coordenação  do  órgão  ambiental

competente.

Art. 8o Os planos de emergência mencionados no artigo anterior serão

consolidados pelo órgão ambiental  competente,  na  forma de planos  de

contingência locais ou regionais, em articulação com os órgãos de defesa civil.

Parágrafo único. O órgão federal de meio ambiente, em consonância com o

disposto  na  OPRC/902,  consolidará os planos de contingência locais  e

regionais na forma do Plano Nacional de Contingência ,  em articulação

com os órgãos de defesa civil.

O Decreto 8.127/2013,  a  sua vez,  regulamentando a  Lei  9.966/2000,
institui,  no  Brasil,  em 22  de outubro  de 2013,  o  “Plano Nacional  de Contingência  para
Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional” (PNC).

O  PNC  em  questão,  vale  dizer,  apresenta,  dentre  outras  definições,
aquela que corresponde a “incidente de poluição por óleo” (artigo 2.º, IV) como sendo:

“ocorrência  que  resulte  ou possa  resultar  em descarga de óleo,
inclusive  aquelas  de  responsabilidade  indeterminada,  em  águas
sob  jurisdição  nacional  e  que  represente  ou  possa  representar
ameaça  à  saúde  humana,  ao  meio  ambiente,  ou  a  interesses
correlatos de um ou mais Estados, e que exija ação de emergência
ou outra resposta imediata”

2 OPRC/90 = CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PREPARO, RESPOSTA E COOPERAÇÃO EM
CASO  DE  POLUIÇÃO  POR  ÓLEO,  1990,  disponível  em  https://www.mma.gov.br/images/arquivo/
80037/Cartas%20SAO/Legislacao/OPRC90.pdf, acesso em 15/10/2019.
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É evidente,  pois,  que  o  gravíssimo  incidente  ambiental  em curso  na

Região  Nordeste  impõe  que  a  União  dê  início,  de  imediato,  ao  Plano  Nacional  de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional.

Afinal,  a situação fática em exame preenche todos, absolutamente
todos os requisitos caracterizadores do “incidente de poluição por óleo”, a saber: 

i. ocorrência  que  resulte  em  descarga  de  óleo,  inclusive  aquelas  de
responsabilidade indeterminada, 

ii. descarga de óleo em águas sob jurisdição nacional 

iii. e que representam ameaça à saúde humana, ao meio ambiente

iv. ou a interesses correlatos de um ou mais Estados (no caso, como cediço,
são afetados 09 Estados brasileiros, todo Nordeste, 1/3 do País!)

v. que exija ação de emergência ou outra resposta imediata.

E  o  objetivo  do  PNC  é  justamente  “permitir  a  atuação
coordenada de órgãos da administração pública e entidades públicas e privadas
para ampliar a capacidade de resposta em incidentes de poluição por óleo que
possam afetar as águas sob jurisdição nacional, e minimizar danos ambientais e
evitar prejuízos para a saúde pública” (artigo 1.º).

Para tanto, o PNC apresenta a seguinte estrutura (artigos 4.º e 5.º):

Art. 4º Integram a estrutura organizacional do PNC: 
I - Autoridade Nacional; 
II - Comitê-Executivo; 
III - Grupo de Acompanhamento e Avaliação; e 
IV - Comitê de Suporte. 

Art.  5º  O  Comitê-Executivo  será  composto  por  representantes  dos
seguintes órgãos e entidades: 

I - Ministério do Meio Ambiente; 
II - Ministério de Minas e Energia; 
III - Ministério dos Transportes; 
IV - Secretaria de Portos da Presidência da República; 
V - Marinha do Brasil; 
VI  -  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais
Renováveis - IBAMA; 
VII - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; e 
VIII  -  Secretaria  Nacional  de  Defesa  Civil,  do  Ministério  da  Integração
Nacional. 
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Parágrafo único. O Comitê-Executivo será coordenado pelo Ministério do
Meio Ambiente, que exercerá a função de Autoridade Nacional do PNC.

A Autoridade Nacional do PNC, portanto, compete à União, por
meio do Ministério do Meio Ambiente, cabendo-lhe (artigo 6.º):

Art. 6º Compete à Autoridade Nacional do PNC: 

I  -  coordenar  e  articular  ações  para  facilitar  e  ampliar  a  prevenção,
preparação e a capacidade de resposta nacional a incidentes de poluição
por óleo; 

II  -  articular  os  órgãos  do  SISNAMA,  para  apoiar  as  ações  de  resposta
definidas pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação; 

III  -  decidir  pela  necessidade  de  solicitar  ou  prestar  assistência
internacional no caso de incidente de poluição por óleo, em conjunto
com o Grupo de Acompanhamento e Avaliação; 

IV - convocar e coordenar as reuniões do Comitê-Executivo; 

V - convocar e coordenar as reuniões do Comitê de Suporte, quando o PNC
não estiver acionado; e 

VI - comunicar o acionamento do PNC aos órgãos e instituições integrantes do

Comitê de Suporte. 

A sua vez, ao Grupo de Acompanhamento e Avaliação (formado pela
Marinha  do  Brasil,  IBAMA  e  ANP   -  artigo  8.º)   compete “definir  a  significância  do
incidente, classificando-a como nacional ou não” e “tendo por base, de forma isolada ou em
conjunto, os seguintes critérios” (artigo 17, do Decreto Regulamentador):

Art. 17 (...)

I - acidente, explosão ou incêndio de grandes proporções, que possam 
provocar poluição por óleo; 

II - volume descarregado e que ainda pode vir a ser descarregado; 

III - poluição ou ameaça significativa a corpos d'água e outros recursos 
naturais importantes quanto aos seus usos identificados ou à saúde 
pública, economia e propriedades; 

IV - sensibilidade ambiental da área afetada ou em risco; 

V - eficácia das respostas dos Planos de Emergência Individuais e de Área; 
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VI - solicitação de ajuda do próprio operador da instalação, do comandante do 
navio ou do poluidor; 

VII - possibilidade de a descarga atingir águas jurisdicionais de países vizinhos; 

VIII - poluidor não identificado, em áreas não cobertas por Planos de 
Área; e 

IX - outros critérios julgados relevantes. 

Parágrafo único. Constatada a significância nacional do incidente, o 
Grupo de Acompanhamento e Avaliação designará Coordenador 
Operacional e acionará o PNC. 

O mais relevante a se extrair do dispositivo legal é o seu parágrafo único,
o qual, de forma cristalina sedimenta que “CONSTATADA A SIGNIFICÂNCIA NACIONAL
DO INCIDENTE, O GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DESIGNARÁ
COORDENADOR OPERACIONAL E ACIONARÁ O PNC”.

Cabe  perguntar:  ainda  resta  alguma  dúvida  se  o  caso
gravíssimo em exame é de significância nacional?

Toda a zona costeira da Região Nordeste foi atingida. São 09 Estados da
Federação impactados, o que corresponde a 1/3 do País.

O  próprio  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos
Naturais  Renováveis  –  IBAMA  (https://www.ibama.gov.br/notas/2047-manchas-de-oleo-no-
litoral-do-nordeste, acesso em 15/10/2019) relata que as manchas de óleo que afetam as praias
nordestina são alvo de ações, pelo menos, desde 02/09/2019. 

Ou  seja,  mais  de  40  (quarenta)  dias  de  significativos  danos
ambientais, sem identificação da fonte de origem, sem a mínima ideia da extensão do
vazamento. Como se não bastasse, o IBAMA, em suas notas oficiais reitera que “requisitou apoio
da Petrobras para atuar na limpeza de praias. Os trabalhadores que estão sendo contratados pela petrolífera são
agentes comunitários, pessoas da população local, que recebem treinamento prévio da empresa para ocasiões em que
forem  necessários  os  serviços  de  limpeza.  No entanto, o número efetivo de mão-de-obra
dependerá da quantidade de pessoas treinadas disponíveis nas áreas”.

A assertiva em foco revela três situações claríssimas: 

I) O IBAMA se limita a fazer limpeza das praias. Nada é realizado
para proteção da zona costeira e áreas sensíveis.  De fato, como constatado, as autoridades
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ambientais aguardam que o óleo cheguem às praias, esperando contar com a sorte que cheguem
na menor quantidade possível, pois não há monitoramento aéreo para além de voos costeiros; 

II) A limpeza das praias, realizada a passos lentos e com equipes
muito  aquém do necessário,  o  é  não  de  acordo com a  extensão  do  dano,  mas  sim,
conforme a “quantidade de pessoas treinadas nas áreas”;

III)  Utiliza-se  de  métodos  amadores enquanto  existe  todo  um
Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob
Jurisdição  Nacional  -  PNC,  aprovado  por  Decreto  Regulamentador  de  Lei,  para  ser
implementado. E, nesse passo,  é essencial o    acionamento e a implementação material do
PNC  , com o cumprimento de todos os requisitos normativos e sua execução com observação
das melhores técnicas e o necessário aporte de recursos financeiros, que deverão provir da União,
uma vez que não se tem, por enquanto, a origem da fonte causadora.

Ademais,  é tão visível a necessidade de se dar início ao PNC em

exame, ante a caracterização evidente da SIGNIFICÂNCIA NACIONAL do desastre

ambiental que afeta, remarque-se, toda a Região Nordeste, que, com base somente em da-

dos oficiais, a imprensa nacional tem narrado a imensidão do problema, como visto no item pre-

cedente. Ademais, em soma, cumpre referir mais essas notícias:

Folha de São Paulo, em 14/10/2019

(https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/veja-quais-praias-

foram-atingidas-pelas-manchas-de-oleo-no-nordeste.shtml)

São ao menos 166 locais de 72 municípios em nove estados que fo-

ram atingidos pelas manchas de óleo. É a primeira vez desde o início

do registro de manchas em praias do litoral nordestino, em 2 de setem-

bro, que o óleo é encontrado na capital baiana. Foram identificadas man-

chas nas praias de Stella Marias, Flamengo, Piatã e Jaguaribe.

Metro, em 14/10/2019

(https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/10/14/oleo-nordeste-via-

gens-remarcadas-multa.html)

Consumidores que tenham comprado pacotes de viagem ou hospeda-

gem para as praias do Nordeste que foram afetadas pela mancha de óleo

têm o direito de cancelar ou remarcar a reserva, sem a necessidade de pa-

gar multa. Segundo orientação da Fundação Procon de São Paulo, para

isso o consumidor deve entrar em contato com a empresa contratada e

pedir o cancelamento ou a remarcação. As manchas de óleo têm poluído
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o litoral do Nordeste brasileiro desde o início de setembro, mas já foram

notadas no final de agosto. A primeira localidade onde, segundo o relató-

rio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama), a contaminação foi comunicada, foi na Praia Bela,

em Pitimbu (PB), onde os fragmentos de óleo foram avistados no dia 30

de agosto. A partir daí, a substância escura e pegajosa se espalhou

pelos nove estados do Nordeste (Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Maranhão,

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe).

"Como nem a companhia de turismo nem o hotel provocaram esse

ato, estamos orientando a que se dê ao consumidor uma nova data

para que ele possa se hospedar novamente sem multa, ou que seja

remarcado  o  passeio,  devido  à  vulnerabilidade  do  consumidor

dentro da relação de consumo. Ele tem direito à vida, à saúde e à

segurança. Ele não pode ser submetido a usufruir um produto que

exponha sua vida, saúde e segurança", explicou o diretor-executivo

da Fundação Procon-SP, Fernando Capez.

Estadão, em 14/10/2019

(https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,200-toneladas-

de-oleo-foram-recolhidas-nas-praias-do-nordeste,70003049303)

Um total de 198,5 toneladas de borra de petróleo já foi recolhido das

praias do Nordeste brasileiro até esta segunda-feira, 14, apurou o Estado.

O material retirado por equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambien-

te e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Men-

des de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),  de agentes estaduais e

municipais tem sido levado para aterros industriais. Parte dele é incinerada.

Já são 43 dias desde a primeira detecção do material. A preocupa-

ção neste momento é saber quanto do óleo ainda chegará às prai-

as. Simplesmente não se sabe, neste momento, se a situação está

controlada ou quanto do petróleo ainda chegará ao litoral,  dado

que se trata de uma matéria pesada, que avança no fundo do mar.

São, esses, pois, trechos de algumas das centenas de matérias jornalísticas,

com repercussão nacional e até internacional. As matérias aqui transcritas, somente elas, retratam

mais de 70 municípios com mais de 165 locais atingidos; os impactos no turismo, com ór-

gão de defesa do consumidor enfatizando que  aqueles que compraram pacotes de viagem

para o Nordeste podem cancelar ou remarcar a reserva sem pagamento de multa; quase
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200 toneladas de óleo recolhidas as praias e, o mais grave, repise-se: a preocupação em sa-

ber quanto do óleo ainda chegará às praias, porquanto não se sabe, neste momen-

to, se a situação está controlada ou quanto do petróleo ainda chegará ao litoral,

dado que se trata de uma matéria pesada, que avança no fundo do mar.

E para além da “significância nacional” caracterizada por todas as infor -

mações e registros fotográficos trazidos à colação,  e como forma de demonstrar o óbvio, tem-se

que, com propriedade, a doutora e professora sênior da Universidade de São Paulo (USP), Yara

Schaeffer Novelli3, uma das mais experientes peritas brasileiras em danos ambientais por vaza-

mento de óleo, sedimenta, em recente entrevista concedida (11/10/2019), que:

“(...)

“Estamos sendo feitos de tolos”, alerta a mais expe-

riente perita brasileira em danos ambientais por va-

zamento de óleo 

“Estamos sendo tratados feito tolos”. A frase resume a revolta de Yara Schaef-

fer Novelli, doutora e professora sênior da Universidade de São Paulo (USP),

em relação ao vazamento de óleo que já é considerado o maior desastre

ambiental do Nordeste. Ela foi a primeira perita judicial da primeira ação civil

pública movida no Brasil por dano ambiental, em 1983, num rompimento de

oleoduto da Petrobras na Baixada Santista. Naquela época, o Brasil tinha re-

cém-publicado e regulamentado a Lei 6938, de 1981, da Política Nacional do

Meio Ambiente.

Desde então, leis, normas, protocolos, planos nacionais e experiências foram

sendo acumulados. Marcos legais não faltam, mas eles não estão sendo cumpri-

dos.  O descaso e o silêncio do governo federal são ensurdecedores.  A

Marco Zero Conteúdo conversou por quase 1h ao telefone com a cientista,

considerada umas das maiores conhecedoras do assunto no País e sócia-funda-

dora da ONG Instituto Bioma Brasil.

3 Yara Schaeffer-Novelli Bacharel e Licenciada em Historia Natural pela Universidade do Brasil (1965), Mestre
em Oceanografia  Biológica,  pela  Universidade  de  São  Paulo  (1970),  Doutora  em Ciências:  Zoologia,  pela
Universidade de São Paulo (1976) e Livre-Docente em Oceanografia Biológica, pela Universidade de São Paulo
(1991). Livre-Docente, aposentada, encontra-se como Professora Sênior da Universidade de São Paulo, desde
1998, onde continua respondendo pelo BIOMA-Centro de Ensino e Informação sobre Zonas Úmidas Costeiras
Tropicais, com Enfase no Ecossistema Manguezal. Tem experiência de várias décadas na área de Oceanografia,
com  ênfase  em  Oceanografia  Biológica,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  manguezal,  impacto
ambiental e ecologia de ecossistemas costeiros tropicais. Membro titular do Comitê Nacional de Zonas Úmidas-
CNZU/MMA como representante da Rede MangueMar; Membro Titular no Grupo de Assessoramento Técnico-
GAT do Plano de Ação Nacional de Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema
Manguezal na Costa Brasileira - PAN Manguezal (CNPT/ICMBio/MMA); Membro do SCC/IUCN Mangrove
Specialist  Group  (IUCN-União  para  a  Conservação  da  Natureza).  Representante  titular  da  Sociedade
Civil/CONAMA  junto  ao  Gi-GERCO.  Extenso  e  qualificado  currículo  na  Plataforma  Lattes,  em
http://lattes.cnpq.br/6791992397542072.
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“Nós (o Brasil) começamos com o pé errado. Mas, com todo esse tempo

– as primeiras manchas de óleo apareceram em 30 de agosto -, para mim

foi intencional não se envolver pessoas e grupos que poderiam definiti-

vamente ter colaborado. Teríamos tudo para ter agido de forma organi-

zada, legal e dentro das normas desde o primeiro momento em que se

avistou óleo chegando às praias. Não precisa de muito, está tudo aí no

Google”, avalia Yara, autora de mais de 100 artigos científicos e escritora

ou organizadora de mais de 40 livros.

A Lei 9.966, de 2000, estabelece o que deve ser feito em termos de pre-

venção, controle e fiscalização de poluição causada por lançamento de

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição

nacional. São os princípios básicos a serem seguidos por todos os tipos

de embarcações, portos, plataformas e instalações, nacionais ou estran-

geiros, que estejam em águas brasileiras.

“Está tudo lá, mastigado”, reforça. A lei mostra desde o que deve ser feito

quando se registram as primeiras aparições de óleo,  como classificar,

controlar, prevenir e transportar as substâncias, incluindo marcos legais

de infrações e punições, além de elencar quem são os responsáveis pelo

cumprimento.

A legislação, porém, não está sendo cumprida. Foi necessário que o pro-

blema se espalhasse assustadoramente para que, só no último sábado (7) – qua-

se 40 dias depois dos primeiros registros -, o presidente Jair Bolsonaro (PSL)

determinasse que a Polícia Federal e a Marinha investigassem as causas e as res-

ponsabilidades do que, com atraso, passou a ser considerado um crime ambien-

tal de grandes proporções. As ações de mitigação e prevenção estão sendo

realizadas num trabalho de formiguinha, que muitas vezes envolve mais

o ativismo do que o cumprimento governamental.

Nada deveria ter sigilo, explica Yara: “o próprio Plano Nacional de Con-

tingência diz que imprensa tem que ser comunicada e que é para haver

reuniões diárias e divulgações de tudo que está acontecendo. Eu fico

pasma, esse é o adjetivo que configura o que estou sentindo no momen-

to”, lamenta.

A professora explica que a Lei 9.966 também atribuiu ao Ministério do

Meio Ambiente a responsabilidade na identificação, localização e defini-

ção dos limites das áreas ecologicamente sensíveis à poluição causada

por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas.

Em 2008, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)

estabeleceu  que  esse  mapeamento  deveria  ser  representado  pelas  chamadas
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Cartas SAO (Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo). A

maior parte das bacias nordestinas são mapeadas: Ceará e Potiguar (Rio

Grande  do  Norte),  em  2004;  Sul  da  Bahia,  em  2013;  Sergipe-

Alagoas/Pernambuco-Paraíba, em 2013; e Pará-Maranhão/Barreirinhas,

em 2017. Essas cartas se juntam à Lei 9.966. Mas isso também não aconteceu, e

agora o vazamento já atingiu mais de 2 mil quilômetros de costa.

“As Cartas SAO identificam a sensibilidade ambiental que deve ser protegida,

os  recursos  biológicos  sensíveis  ao  óleo.  Está  tudo  lá,  cheio  de  figurinhas,

mapa, bichos, atividades socioeconômicas que podem vir a ser prejudicadas”,

frisa Yara.

Isso significa, portanto, que o governo federal deveria estar protegendo

o que já está  mapeado e usando imagens de satélite  para prevenção,

para saber onde colocar as barreiras de contenção e absorção.  “O Porto

de Suape, por exemplo, é obrigado a ter essas barreiras.   O mesmo vale para a

Petrobras no Recôncavo Baiano. E onde elas estão?”, questiona a profes-

sora. “Até palha de coqueiro poderia ter sido colocada na praia”, diz ela

para provar mais uma vez o quão absurda é a situação.

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) do Governo de

Sergipe, que declarou situação de emergência e onde o óleo já atingiu a

foz do Rio São Francisco, informou que a   Petrobras não tem   mais dispo-

níveis as boias absorventes que seriam enviadas para conter as manchas

de óleo no Rio Vaza Barris, em Aracaju. O estado precisará investir R$ 100

mil na compra dos equipamentos.

Como se não bastassem a Lei 9966 e as Cartas SAO, ainda existe um Plano Na-

cional de Contingência, de 2012, que prevê as medidas a serem tomadas pelo

governo diante de grandes vazamentos de petróleo no mar e que deveria ter

sido ativado desde o início para evitar que problemas maiores acontecessem.

Na época em que foi anunciado, período ainda de início da exploração

do pré-sal, o plano tinha um orçamento de R$ 1 bilhão, uma espécie de

seguro que funciona apenas em caso de grandes acidentes, nos quais os

responsáveis não são identificados imediatamente.

“(...)

“Estou  realmente  abismada  e  aborrecida.  Estamos  passando para  os

brasileiros que ouvem essas notícias há mais de um mês que a gente

paga aos pesquisadores que não sabem dizer nada. Não posso ver uma

coisa dessas e não reagir. Temos obrigação legal e cidadã de tentar con-
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tribuir e colaborar. Fomos financiados a vida inteira pra fazer uma devo-

lutiva para sociedade”, comenta a cientista da USP.

(...)“Já vi áreas costeiras em São Paulo impactadas por óleo, é bem diferente

dessa quantidade que está chegando ao Nordeste. E imaginar que esse óleo so-

freu intemperismo e já mudou muito… Essa mancha quando foi exposta pela

primeira vez na superfície do mar, era enorme. Ela vai secando, se dissolvendo

na coluna d’água, perdendo componentes, grudando mais e diminuindo o ta-

manho da mancha”, ensina.

Se esse óleo realmente tiver sido despejado em alto-mar, a reco-

mendação era que se tivesse usado tensoativos, como se fossem

detergentes que dissolvem o material. Mas agora que o material

está na costa, essa ação não é recomendada, porque podem fazer

mal aos seres humanos, à fauna e à flora.

A curto prazo, os danos já estão sendo conhecidos: tartarugas mortas, filhotes

que não estão podendo ser chegar ao mar nos locais de desova, redes de pesca

e corais sujos de óleo. Os tratores que estão sendo usados para a limpeza das

praias estão levando uma camada considerável de areia da superfície onde há

muita vida, isso sem contar com a compressão da areia. “Isso é uma perda mui-

to grande.

Há animais, crustáceos pequenos, larvas e outros organismos vivos importantes

para o início da cadeia alimentar”, mostra Yara. Eles são inclusive alimentos

para as aves que se deslocam do hemisfério norte para cá para se alimentar na

época de inverno. As algas sujas de óleo tendem a ir para o fundo do mar e lá

se decomporem. “Muita coisa é irreversível, um efeito crônico de longo prazo”.

(...)

(informação disponível em http://marcozero.org/estamos-sendo-feitos-de-tolos-alerta-a-mais-experiente-

perita-brasileira-em-danos-ambientais-por-vazamento-de-oleo/, acesso em 12/10/2019)

É inafastável, portanto, a imperiosa necessidade de
que a União dê início à imediata implementação
do  Plano  Nacional  de  Contingência  para
Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob
Jurisdição Nacional - PNC.
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5. DA COMPETÊNCIA E DA LEGITIMIDADE PARA A CAUSA

5.1) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

O caso em exame engloba matéria de competência material absoluta

da Justiça Federal para conduzir e julgar o processo, uma vez que os bens ambientais atingi-

dos (e com potencialidade de serem atingidos) pertencem à União e são de interesse na-

cional, por envolver danos a rios que banham mais de um Estado, ao mar territorial, aos recursos

naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, à faixa de praia e áreas com-

preendidas como terrenos de marinha (Zona Costeira), bem como lesões à fauna silvestre e à flo-

ra existente nos referidos espaços territoriais. Nesse sentido, dispõe a Constituição da República:

Art. 20. São bens da União:

[…]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou
que banhem mais de um Estado,  (...),  bem como os terrenos marginais e as
praias fluviais;
IV -  as  ilhas  fluviais  e  lacustres  nas zonas limítrofes  com outros países;  as praias
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede
de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental
federal, e as referidas no art. 26, II;
V  -  os  recursos  naturais  da  plataforma  continental  e  da  zona  econômica
exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; (grifado)
Art. 225. […]
§ 4º  A Floresta Amazônica brasileira,  a  Mata Atlântica,  a  Serra do Mar,  o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (grifou-se)

A competência  jurisdicional  federal  resta  evidenciada  pela  titularidade

dos bens jurídicos afetados, considerando que o art. 109, I, da CRFB/88 assim estabelece:

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

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

Ademais,  como explicitado,  em se  tratando do “Plano Nacional  de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional”
(PNC) é a União (Ministério do Meio Ambiente) que figura como Autoridade Nacional.

E firma-se a competência para a Justiça Federal de quaisquer das capitais

dos Estados do Nordeste para processar este feito em razão do lugar de ocorrência dos fatos que,
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em verdade, impactam ou têm potencial de impactar toda a região (art. 2º da Lei nº 7.347/85 c/c

artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90).

5.2) LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O art. 129, inciso III, da Constituição Federal prescreve que “são funções

institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimô -

nio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

A legitimidade do Ministério Público,  ademais,  está  assegurada na Lei

Complementar n. 75/1993, Lei Orgânica do Ministério Público da União, que prevê:

Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções:

I – nas causas de competência (…) dos Juízes federais (…)

II – nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa (…)
do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e pai-
sagístico, integrantes do patrimônio nacional;

A Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estatui que:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta lei (…) ações de responsabilidade por danos
morais e patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente. (…)

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I – o Ministério Público;

Outrossim, está consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento

de que “à luz do sistema e dos princípios constitucionais, nomeadamente o princípio federativo, é

atribuição do Ministério Público da União promover as ações civis públicas de interesse federal e

ao  Ministério  Público  Estadual  as  demais” (Superior  Tribunal  de  Justiça,  1ª  Turma,  Recurso

especial nº 440.002 – SE , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 06/12/2004, P.195). No mesmo

sentido os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1057878/RS, Relator Min.

Herman Benjamim, DJe 21/08/2009; REsp 876936/RJ, Relator Min. Luiz Fux, DJe 13/11/2008.

Cumpre registrar ainda que, no caso em apreço, a legitimidade ativa do

Ministério Público Federal  decorre da induvidosa existência  de interesse federal  no caso,  por

abranger, como explicitado,  bens ambientais atingidos (ou com potencialidade de serem

atingidos) que pertencem à União e são de interesse nacional, por envolver, remarque-se,

danos  a  rios  que  banham  mais  de  um  Estado,  ao  mar  territorial,  à  faixa  de  praia  e  áreas
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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, em todos os Estados da Região Nordeste.

Outrossim,  rememore-se,  em  se  tratando  do “Plano  Nacional  de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional”
(PNC) é a União (Ministério do Meio Ambiente) que figura como Autoridade Nacional.

Via de consequência, justifica-se a competência da Justiça Federal para o

feito,  pois,  conforme  a  previsão  do artigo  109,  inciso  I,  da  Constituição  Federal,  aos  juízes

federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa

pública federal for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), demais disso, tem

considerado que a presença do Ministério Público Federal  no polo ativo da demanda atrai  a

competência da justiça especializada. Observe-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DISSÍDIO
NOTÓRIO.1. Os arts. 8º, inc. III e art. 26, § 3º da Lei n. 6.385/1976, arts. 10, IX e 11,
VII, da Lei n. 4.595/1964; e art. 81, parágrafo único, inc. I, da Lei 8.078/1990, tidos por
violados,  não  possuem  aptidão  suficiente  para  infirmar  o  fundamento  central  do
acórdão recorrido - a competência para apreciação da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal -, o que atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF,
do seguinte teor: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir  a  exata  compreensão da  controvérsia.  2.  A ação civil
pública,  como  as  demais,  submete-se,  quanto  à  competência,  à  regra
estabelecida  no art.  109,  I,  da  Constituição,  segundo a  qual  cabe  aos  juízes
federais processar e julgar"as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa  pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as
sujeitas  à  Justiça Eleitoral  e  à  Justiça do Trabalho".  Assim,  figurando como
autor  da  ação  o  Ministério  Público  Federal,  que  é  órgão  da  União,  a
competência para a causa é da Justiça Federal.3.  Recurso especial  parcialmente
conhecido e nesta parte provido para determinar o prosseguimento do julgamento da
presente  ação  civil  pública  na  Justiça  Federal"(REsp  1.283.737/DF,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 25/03/2014, grifou-se).

Logo,  demonstrada  está  a  legitimidade  do Ministério  Público  Federal

para a propositura da presente Ação Civil Pública, sendo competente a Justiça Federal.
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5.3) LEGITIMIDADE DA DEMANDADA

A UNIÃO, consabe-se, 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.

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 , em
todos  os  Estados  Nordestinos.  Ademais,  como  explicitado,  no “Plano  Nacional  de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional”
(PNC) é a União (Ministério do Meio Ambiente) que figura como Autoridade Nacional.

Art. 6º Compete à Autoridade Nacional do PNC (Decreto 8.127/2013):

I  -  coordenar  e  articular  ações  para  facilitar  e  ampliar  a  prevenção,
preparação e a capacidade de resposta nacional a incidentes de poluição
por óleo; 

II  -  articular  os  órgãos  do  SISNAMA,  para  apoiar  as  ações  de  resposta
definidas pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação; 

III  -  decidir  pela  necessidade  de  solicitar  ou  prestar  assistência
internacional no caso de incidente de poluição por óleo, em conjunto
com o Grupo de Acompanhamento e Avaliação; 
(...)

VI - comunicar o acionamento do PNC aos órgãos e instituições integrantes do

Comitê de Suporte. 
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6) BENS JURÍDICOS AFETADOS4:

RELEVÂNCIA E PROTEÇÃO JURÍDICA

6.1) Direito Fundamental ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado

O direito  ao meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado é  um direito

fundamental, reconhecido pelo artigo 225 da Constituição da República. Como se sabe, no Esta-

do Brasileiro, os direitos fundamentais estão intimamente relacionados ao próprio fundamento e

objetivo da República Brasileira de assegurar a todos uma vida digna, sendo possível reconhecer a

partir de preceitos constitucionais uma dimensão ecológica do princípio da dignidade da huma-

na5. Nesse sentido, a proteção ambiental encontra nos conteúdos tradicionais da dignidade huma-

na a ambiência necessária à sua promoção ao tempo em que condiciona a realização de seu con-

teúdo, estabelecendo-se uma necessária relação entre a proteção ambiental e a dignidade humana

que permite afirmar ser a primeira dimensão da segunda.

O Supremo Tribunal Federal aduz acerca da atualização de preceitos fun-

damentais e da condição de direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que:

A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado –

(...) – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo

dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão

significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em

sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangen-

te, a própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração

(Direitos Civis e Políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negati-

vas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda ge-

ração (Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) – que se identificam com as

liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade,

os direitos de terceira geração, que materialmente consagram o princípio da

solidariedade e constituem um momento importante no processo de desen-

volvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados

enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial ine-

xaurabilidade. (STF, MS 22.164/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 30.10.1995).

4 Com argumentos extraídos da Ação Civil Pública/MPF no caso da tragédia ambiental em Mariana-MG.
5 SARLET, Ingo Wolfgang. Estado Socioambiental e mínimo existencial (ecológico): algumas aproximações.
(Org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 12.
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A consagração da proteção ambiental como direito fundamental atribui-

lhe uma dupla funcionalidade, destacado por Sarlet6, qual seja, a identificação de um objetivo e

tarefa estatais e a de direito e correlato dever fundamental do indivíduo e da coletividade7.

A condição de direito humano e, portanto, de valor axiológico integrante

do conteúdo da dignidade humana justifica uma interpretação dinâmica da Constituição.

A leitura e a práxis do direito consideradas a partir dessa dinâmica de co-

erência é denominada por Dworkin como integridade e sugere que a hermenêutica, em especial a

constitucional, oriente-se pela aceitação de princípios deontológicos8.

A análise do direito como integridade parte da premissa maior, qual seja

a de que do fato de as pessoas fazerem parte de uma comunidade genuína decorre a aceitação de

que existem princípios comuns que as governam e que orientam as decisões que a elas devem ser

aplicadas. E do ponto de vista dos princípios deontológicos que integram a identidade

constitucional e consequentemente, o projeto político em torno do qual a sociedade brasi-

leira se vê reunida, destacam-se os princípios da indisponibilidade do interesse público, do

poluidor-pagador, da precaução, prevenção e reparação integral do dano ambiental.

6.2) 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 ambi-

ental. Cumpre discorrer a respeito de alguns desses princípios que servem de alicerce jurídico

para os pedidos que serão formulados na presente demanda judicial.

6.2.1) Princípio da indisponibilidade

do interesse público ambiental

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

ente 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,
6 Ingo  Wolfgang.  Estado  Socioambiental  e  mínimo  existencial  (ecológico):  algumas  aproximações.  (Org.),
Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.14. 48.
7 Nesse sentido, vale a pena mencionar o entendimento de ANÍZIO PIRES GAVIÃO FILHO (2005, p. 14), para
quem a constitucionalização do ambiente no ordenamento jurídico brasileiro além de constituir um direito formal
e  materialmente  fundamental,  ainda  poderia  ser  racionalmente  justificada  na  medida  em que  suas  normas
vinculam juridicamente a atuação das funções legislativa, executiva e jurisdicional, especialmente porque são
normas do tipo vinculante, constitutiva de direito subjetivo definitivo; vinculante constitutiva de direito subjetivo
prima facie; vinculante constitutiva de dever objetivo do Estado definitivo.
8 DWORKIN, Ronald. Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 255.
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cabendo ao Poder Público o dever de agir em sua defesa. Nenhum acordo ou ajuste pode

transacionar com o que é indivisível e intransacionável, não cabendo ao Estado realizar con-

cessões ou abrir mão do seu dever de proteção. Esse dever de proteção, atribuído consti-

tucionalmente a todos os entes federativos, deve envolver políticas, ações e medidas, tan-

to de prevenção, quanto de reparação de danos ambientais. A proporcionalidade,  nesse

ponto, reforça a indisponibilidade do interesse público-ambiental como exigência de tutela neces-

sária e suficiente. Se o Estado falha, por omissão total ou parcial, seja no exercício do po-

der de polícia administrativa, seja como agente de imputação de responsabilidade aos in-

fratores ambientais, descumpre seu poder-dever de proteção.

A tutela desproporcional,  no caso,  revela-se nas graves deficiências
estatais ao tratar do grave desastre ambiental que afeta toda a Região Nordeste, fator evidenciado
(in)justamente  pela  falta  de  implementação  do  “Plano  Nacional  de  Contingência  para
Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional” (PNC).

.

6.2.2) Princípio do poluidor-pagador

(e a não identificação da fonte do dano, no caso dos autos)

O princípio do poluidor-pagador sedimenta que é dever do poluidor ar-

car 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.

E no caso em exame, do grave desastre ambiental que impacta a Zona

Costeira  brasileira,  atingindo  todos  os  Estados  da  Região  Nordeste,  cabe  rememorar  a  Lei

9.966/2000 que “dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada

por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdi-

ção  nacional  e  dá  outras  providências”  e,  em  especial,  sua  regulamentação  via  Decreto

4.871/2003 que “dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para o combate à poluição

por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências”.

É cediço, nesse toar, que o denominado “Plano de Área” com “meca-

nismos de ação conjunta a serem implementados” (artigo 3.º, §3.º) “para resposta a quais-

quer incidentes de poluição por óleo” (artigo 3.º, §4.º) tem, dentre outros, como aspecto es-

sencial a previsão normativa de que se estabeleçam “critérios para a disponibilização e reposi-

ção ou ressarcimento dos recursos previstos nos Planos de Emergência Individuais e uti-

lizados pelo Plano de Área, inclusive nos casos de incidentes de poluição por óleo de ori-

gem desconhecida” (artigo 4.º, inciso V). E, de novo, a imperiosidade de se instituir “procedi-
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mentos de resposta nos casos de incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida

ou de impossibilidade de identificação imediata do poluidor” (artigo 4.º, inciso XII).

De igual modo, como salientado, o PNC em questão, apresenta, dentre
outras definições, aquela que corresponde a “incidente de poluição por óleo” (artigo 2.º, IV):

“ocorrência  que  resulte  ou possa  resultar  em descarga de óleo,
inclusive  aquelas  de  responsabilidade  indeterminada,  em  águas
sob  jurisdição  nacional  e  que  represente  ou  possa  representar
ameaça  à  saúde  humana,  ao  meio  ambiente,  ou  a  interesses
correlatos de um ou mais Estados, e que exija ação de emergência
ou outra resposta imediata”

É evidente,  pois,  que  o  gravíssimo  incidente  ambiental  em curso  na
Região  Nordeste  impõe  que  a  União  dê  início,  de  imediato,  ao  Plano  Nacional  de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional.

Afinal,  a situação fática em exame preenche todos, absolutamente
todos os requisitos caracterizadores do “incidente de poluição por óleo”, a saber: 

i. ocorrência  que  resulte  em  descarga  de  óleo,  inclusive  aquelas  de
responsabilidade indeterminada, 

ii. descarga de óleo em águas sob jurisdição nacional 

iii. e que representam ameaça à saúde humana, ao meio ambiente

iv. ou a interesses correlatos de um ou mais Estados (no caso, como cediço,
são afetados 09 Estados brasileiros, todo o Nordeste, 1/3 do País!)

v. que exija ação de emergência ou outra resposta imediata.

É fato que, no caso dos autos, até o presente momento, não se tem

a identificação da fonte, da causa do óleo lançado ao mar e que vem gerando graves da-

nos ambientais. Ou seja, é desconhecido o poluidor. Todavia, a atividade envolvendo petró-

leo é tão impactante que há normatização, seguindo tendência mundial, inclusive para si-

tuações (aqui referida por similitude) em que a poluição tem origem desconhecida ou

não é possível a identificação imediata do poluidor.

Isso porque, a exemplo de outras atividades econômicas potencialmente

poluidoras, em regra, o lucro fica para o empreendedor e o custo ambiental para a socie-

dade, ocorrendo a privatização do lucro e a socialização das perdas, cenário que o princípio

do poluidor pagador visa afastar, com o dever do empreendedor de arcar com todos os custos
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ambientais do empreendimento. O art. 4º, VII, da Lei 6.938/81 consagra o princípio ora tratado.

Assim também prescreve o Princípio 16 da Declaração do Rio de 1992:

As autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem

segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição,

com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no co-

mércio e nos investimentos internacionais.

O princípio do poluidor-pagador  constitui  o  fundamento primário da

responsabilidade civil em matéria ambiental, conforme salienta Édis Milaré9:

O princípio do poluidor-pagador constitui o fundamento primário da responsabili-

dade civil em matéria ambiental. Sua origem nada mais é que um princípio de equi-

dade, existente desde o direito romano: aquele que lucra com a atividade deve res-

ponder pelo risco ou pelas vantagens e desvantagens dela resultantes. É o que, em

outras palavras, diz a moderna doutrina: O princípio da responsabilidade objetiva é

o da equidade, para que se imponha o dever de reparação do dano e não somente

porque existe responsabilidade. Assume o agente todos os riscos de sua atividade,

pondo-se fim, em tese, à prática inadmissível da socialização do prejuízo e da pri-

vatização do lucro. […] o princípio do poluidor-pagador impõe a internalização

dos custos decorrentes das externalidades negativas ambientais, isto é, dos efeitos

nocivos resultantes do desenvolvimento de atividades humanas que, embora não

sejam necessariamente voluntários, merecem igual reparação, uma vez que incidem

sobre a qualidade do meio, em prejuízo de toda a sociedade.

6.2.3) Princípios da prevenção e precaução

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

danos ou buscar indenização do que for irrecuperável.

Os danos ambientais nem sempre são passíveis de mensuração e dificil-

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

ponsabilidade ambientais inspiram os princípios da prevenção e da precaução.

De maneira sintética, podemos dizer que a prevenção trata de riscos ou

impactos já conhecidos pela ciência, ao passo que a precaução se desti-

na a gerir riscos ou impactos desconhecidos. Em outros termos, enquanto

a prevenção trabalha com o risco certo, a precaução vai além e se preocupa

com o risco incerto. Ou ainda, a prevenção se dá em relação ao perigo concre-

to, ao passo que a precaução envolve o perigo abstrato. Ambos são basilares em

Direito Ambiental, concernindo à prioridade que deve ser dada às medidas que

9 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 208.
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evitem o nascimento de agressões ao ambiente, de modo a reduzir ou eliminar

as causas de ações suscetíveis de alterar sua qualidade10.

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 pre-

ventiva de remoção do risco. Já para o 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.  Ele também se aplica à consumação do risco, de modo a

obrigar a adoção de medidas imediatas que reparem o dano, mesmo que não haja plena

certeza científica sobre a sua causalidade e extensão.

A precaução requer mera prova indiciária da relação causal. Aliás,

ao se conjugar com o princípio 'in dubio pro natura', ela faz recair sobre os ombros do polui-

dor o ônus da prova da inocuidade ou irrelevância de sua ação sobre o ambiente. O princípio da

precaução tem previsão expressa no artigo 3º da Convenção sobre a Mudança do Clima, promul-

gada pelo Decreto nº 2.652, de 1º de julho de 1998, vejamos:

As partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar

as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgi-

rem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica

não deve ser usada como razão para postergar essas medidas.

A incerteza científica acerca de determinado evento ou intervenção mili-

ta em favor do meio ambiente e da saúde humana, exigindo do Estado a adoção de medidas res-

tritivas de 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. Quan-

do houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza cien-

tífica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas eco-

nomicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

A Constituição da República, de 1988, o consagrou, no art. 225, §1º, IV

e V. No primeiro deles, exige-se estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. No segundo,

determina-se que, para proteção do meio ambiente, incumbe ao Poder Público controlar a produ-

ção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para

a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. É válido pontuar, em soma, que tamanha é a

10 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 263.
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relevância do princípio em exame que, não obstante a previsão no texto constitucional e

em tratados internacionais já introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 1.º

da Lei nº 11.105/05, aplicável ao caso pela invocação do microssistema de direitos difu-

sos, prevê a observância obrigatória da precaução para proteção do meio ambiente.

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 fir -

mada 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 ambien-

te, 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. CABIMEN-

TO. PRECEDENTES. 1.  Não há falar,  na espécie,  no óbice contido na Súmula nº

7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo

ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da

controvérsia.  Precedentes. 2. Tratando-se de dissídio notório, admite-se, excepcional-

mente, a mitigação dos requisitos exigidos para a interposição do recurso pela alínea "c"

"quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julga-

dos  confrontados  conferiram  tratamento  jurídico  distinto  à  similar  situação  fática"

(AgRg nos EAg 1.328.641/RJ,  Rel.  Min.  Castro Meira,  DJe 14/10/11).  3.  A Lei  nº

6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente re-

cepcionada 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 consequên-

cia, aos pescadores da região. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo do agra-

vo, dar provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos à ori-

gem para que, promovendo-se a inversão do ônus da prova, proceda-se anovo julga-
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mento. (AGARESP 201201507675, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ -TER-

CEIRA TURMA, DJE DATA:27/02/2013)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS. ADIANTAMENTO PELO DEMAN-

DADO.DESCABIMENTO. PRECEDENTES. I - Em autos de ação civil pública ajui-

zada pelo Ministério Público Estadual visando apurar dano ambiental, foram deferidos,

a perícia e o pedido de inversão do ônus e das custas respectivas, tendo a parte interpos-

to agravo de instrumento contra tal decisão. II - Aquele que cria ou assume o risco de

danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, trans-

fere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. III - Cabível, na

hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, que

detém o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambi-

ente - artigo 6º, VIII, do CDC c/c o artigo 18, da lei nº 7.347/85. IV - Recurso impro-

vido. (REsp 1049822/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009)

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 da Região

Nordeste, imprescindível que se de início, de imediato, à implementação do “Plano Nacional de

Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional”

(PNC).  Afinal,  como  salientado,  é  evidente  que  o  incidente,  gravíssimo,  é  de

“SIGNIFICÂNCIA  NACIONAL”,  porquanto  impacta  (e  esse  impacto  aumenta  a  cada

instante) os 09 Estados da Região Nordeste, isto é, 1/3 do Brasil; são danos socioambientais de

toda ordem e de imensa magnitude, como visto. O incidente de petróleo cru se espalha, sendo

identificado  em mais  de  2  mil  quilômetros  da  costa  brasileira,  e  de  acordo com o  balanço

divulgado pelo IBAMA, 25 animais foram atingidos pelo óleo cru no Brasil. Dez estão vivos, 15

morreram (1 ave,  13  tartarugas  e  um golfinho).  Com efeito,  além dos  prejuízos  de toda

ordem, o óleo está se espalhando pelas regiões ambientais que são essenciais para o país,

como a foz do rio São Francisco, localizada no município de Piaçabuçu, litoral extremo

sul de Alagoas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Conservação da Biodiversidade

(ICMBio), já são doze unidades de conservação federal atingidas pela poluição. Mais de

160 praias,  mangues, estuários etc; prejuízos à economia, ao turismo, ao bem-estar,  a

uma infinitude de recursos naturais; risco à atividade pesqueira e à própria subsistência

de comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, quilombolas etc, etc e etc.

6.2.4) 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.
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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 víti-

mas diretas, toda a coletividade é sempre vítima indireta.

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

ção 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 intenção é sempre reparar o dano ambiental, voltando à situação anteri-

or à ocorrência do dano, e, na sua impossibilidade, efetivar medidas compensatórias.

A lição de Édis Milaré11 é digna de nota:

(…) o dano ambiental é de difícil reparação. Daí que o papel da respon-

sabilidade civil, especialmente quando se trata de mera indenização (não

importa seu valor), é sempre insuficiente. Por mais custosa que seja a re-

paração, 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.

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 inte-

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

(...) um sistema que conjuga, ao mesmo tempo e necessariamente, responsabili-

dade 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 repara-

bilidade de danos ambientais. Em suma, no Direito brasileiro vigora a combina-

ção: responsabilidade sem culpa + reparação integral.12

O dano ambiental, como visto, possui tanto o aspecto patrimonial (ou

material) quanto o extrapatrimonial (ou moral). A respeito13:

11 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 322.
12 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 2ª ed. atual. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. p.829.
13 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 329.
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O dano ambiental patrimonial ou material é aquele que repercute sobre o próprio

bem ambiental, seja na sua concepção de macrobem (de interesse da coletividade)

ou de microbem (de interesse de pessoas certas e individualizáveis), como clara-

mente enunciado no art. 14, §1º, da Lei 6938/81, relacionando-se à sua possível

restituição ao status quo ante, compensação ou indenização. A diminuição da qua-

lidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento

de um determinado espaço protegido, a contaminação das águas, a inqui-

nação atmosférica, o desmatamento, os estragos da extração minerária, os

incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao

patrimônio ambiental. O dano ambiental extrapatrimonial ou moral caracteriza-

se pela ofensa, devidamente evidenciada, aos sentimentos individual ou coletivo re-

sultantes da lesão ambiental patrimonial. Vale dizer, quando um dano patrimonial é

cometido, a ocorrência de relevante sentimento de dor, sofrimento e/ou frustração

resulta na configuração do dano ambiental extrapatrimonial ou moral, o qual, por

certo, não decorre da impossibilidade de retorno ao status quo ante, mas, sim, da

evidência desses sentimentos individuais ou coletivos, autorizando-se falar em da-

nos ambientais morais individuais ou coletivos.

Nesse toar, ao passo que o dano ambiental material exige a reparação, re-

cuperação e/ou compensação (pelo tempo dispendido até a recomposição ou pela impossibilida-

de de recompor), o dano ambiental moral exige indenização. A Lei n. 6.938/91 em seu art. 4º,

VII, impõe ao poluidor a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados. Primeiramente

deve ser buscada a restauração do bem atingido, cessando a atividade lesiva e retornando o meio

ambiente à situação o mais próximo possível do status anterior ao dano. Para tanto deve se socor-

rer de inventários ambientais e estudos anteriores, que demonstrem a situação do meio ambiente

no local do dano antes da ocorrência do evento danoso. Se for possível e alcançada a restauração

ou recuperação ambiental, cabe ainda a imposição de indenização ou compensação pelo dano

ocorrido e pelo período compreendido entre o dano e a recuperação. As medidas compensatórias

devem promover a melhoria ambiental como forma de compensar o dano causado.

Mostrando-se impossível a restauração natural no próprio local do dano (res-

tauração in situ), abre-se ensejo à compensação por equivalente ecológico, isto é,

pela substituição do bem afetado por outro que lhe corresponda funcionalmen-

te, em área de influência, de preferência direta, da degradada (restauração  ex

situ), em ordem a não se conformar apenas com o sucedâneo da indenização

pecuniária. Admite-se, numa palavra, a “fungibilidade” entre os componentes

ambientais, desde que a qualidade ambiental global resulte recuperada14.

E tendo em vista a adoção pelo ordenamento jurídico brasileiro da res-

ponsabilidade civil ambiental objetiva baseada no risco integral, e uma vez demonstrada a ocor-

rência do dano e do nexo causal, impõe-se a obrigação dos poluidores (diretos e indiretos) de re-

pararem do dano. Os fundamentos legais do dever de reparação (restauração/recuperação)

14 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.
334/335.
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são encontrados no art. 225, §1°, I da Constituição da República (incumbe ao Poder Pú-

blico “preservar e restaurar os processos ecológicos e prover o manejo ecológico das es-

pécies e ecossistemas”) também no §2° do mesmo artigo (“aquele que explorar recursos

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução

técnica exigida por órgão público competente, na forma da lei”); no art. 4° da Lei nº

6.938/81 (a PNMA visará “à preservação e restauração dos recursos ambientais com vis-

tas à sua utilização racional e disponibilidade permanente”); e no art. 4°, XIV e XIII, am-

bos da Lei 9.985/00 que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação (o úl-

timo inciso prevê a “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degra-

dada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original”).

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 si-

tuação de equilíbrio anterior ao dano. Nesse sentido15:

A reparabilidade integral do dano ambiental pode implicar reparação superior à

capacidade financeira do degradador. Todavia, a eventual aniquilação da capaci-

dade 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 ambi-

ente ao status quo ante. Em não sendo possível restaurar, a obrigação de recuperar se impõe. Recu-

perar 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 recu-

peração, dever-se-á, como forma de recomposição subsidiária, ocorrer a compensação ambiental.

6.3) 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:

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 ambi-

ente é objetiva e decorre do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do

15 LEITE,  José  Roberto  Morato  e  AYALA,  Patryck de  Araújo.  Dano ambiental:  do  individual  ao  coletivo
extrapatrimonial. 3 ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 224.
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nexo causal deste com a ação ou omissão do Estado, independente de culpa, conforme

disposto na Constituição da República e na Lei nº. 6938/81:

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 qualida-

de, 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 ambien-

te. (…).

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, artísti-

co e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueo-

lógicos;

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas for -

mas;

VII - 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.

É nessa linha, também, o comando da Lei Complementar nº. 140/2011:
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Art. 3°. Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere

esta Lei Complementar:

I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado,

promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção

do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da

pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição

de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições

e garantir uma atuação administrativa eficiente;

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas

as peculiaridades regionais e locais.

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. Acaso o Poder Público seja omisso no exercício do po-

der 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 inefici -

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

A omissão estatal, no caso concreto, decorre, dentre outras, da au-

sência de medidas de proteção a áreas ambientais sensíveis, em especial de rios (foz),

pontos de captação de água, mangues, Unidades de Conservação etc, fatores que caracte-

rizam 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.
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A ausência e/ou insuficiência de medidas protetivas (mesmo diante de

um desastre ambiental dessa magnitude, afetando todos os Estados da Região Nordeste), são cau-

sas 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 imensu-

ráveis à população e ao meio ambiente, presentes e futuras gerações).

Nessa  trilha,  a  antijuridicidade  pressupõe  tão-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, em-

bora da omissão não possa advir a produção naturalística do resultado, a lei a torna equi-

valente 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 indi-

reto, o Poder Público é solidariamente responsável pela recuperação e indenização ambiental, ten-

do direito de regresso em face do poluidor direto. 

O dizer de Édis Milaré novamente vem à tona16:

(…) o Estado também pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos am-

bientais provocados por terceiros, já que é seu dever controlar e impedir que acon-

teçam. 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.

É patente, no caso em tela, o quanto a parte demandada, não obstante
a gravidade do desastre ambiental, absolutamente nada fez ou faz para proteger as áreas sensíveis,
tampouco fez o óbvio e legalmente necessário: acionar o “Plano Nacional de Contingência
para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional” (PNC).

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 ocor-

rência de dano ambiental, nos seguintes termos, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO À LEGISLA-
16 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 444.
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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. LEGI-

TIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJE-

TIVA. RESPONSÁVEL DIRETO E INDIRETO. SOLIDARIEDADE. LITIS-

CONSÓRCIO FACULTATIVO.  ART.  267,  IV DO CPC.  PREQUESTIONA-

MENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 365 DO STF. […] O art. 23, inc. VI da

Constituição da República fixa a competência comum para a União, Estados, Dis -

trito Federal e Municípios no que se refere à proteção do meio ambiente e comba-

te à poluição em qualquer de suas formas. No mesmo texto, o art. 225, caput, pre-

vê 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 presen-

tes 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 Esta-

do do Paraná ao Município de Foz de Iguaçu (ação), a ausência das cautelas fiscali -

zatórias no que se refere às licenças concedidas e as que deveriam ter sido confec-

cionadas pelo ente estatal (omissão), concorreram para a produção do dano ambi-

ental. Tais circunstâncias, pois, são aptas a caracterizar o nexo de causalidade do

evento, e assim, legitimar a responsabilização objetiva do recorrente. Assim, inde-

pendentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto (Esta-

do recorrente) (art. 3° da Lei 6.938/81), é obrigado a indenizar e reparar o

dano causado ao meio ambiente (responsabilidade objetiva). Fixada a legiti-

midade passiva do ente recorrente, eis que preenchidos os requisitos para a confi-

guração 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)

Outrossim, não obstante a responsabilidade solidária do Poder Público,

fato é que, visando não onerar a sociedade com o custo ambiental e dar prioridade na execução

da recuperação ao empreendedor particular, a doutrina aponta a figura da execução subsidiária

em face do devedor ambiental estatal solidário, ou seja, quando da execução da condenação à re-
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cuperação ou indenização ambiental, deve-se preferencialmente buscar o poluidor direto, e, ape-

nas no caso de sua insolvência ou impossibilidade de cumprimento do objeto da execução, ainda

que a impossibilidade seja técnica, deve o Poder Público ser chamado a assumir o ônus da recu-

peração e indenização ambiental, sempre assegurado o direito de regresso.

E igualmente, nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ:

AMBIENTAL.  UNIDADE  DE  CONSERVAÇÃO  DE  PROTEÇÃO  INTE-

GRAL (LEI 9.985/00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR PARTI-

CULAR NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA. TURBAÇÃO E ES-

BULHO DE BEM PÚBLICO. DEVER-PODER DE CONTROLE E FISCALI-

ZAÇÃO  AMBIENTAL  DO  ESTADO.  OMISSÃO.  ART.  70,  §  1º,  DA  LEI

9.605/1998. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL.

ARTIGOS 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 (LEI DA POLÍTI-

CA  NACIONAL  DO  MEIO  AMBIENTE).  CONCEITO  DE  POLUIDOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE NATUREZA SOLIDÁRIA,

OBJETIVA, ILIMITADA E DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓR-

CIO FACULTATIVO. 1. Já não se duvida, sobretudo à luz da Constituição Federal

de 1988, que ao Estado a ordem jurídica abona, mais na fórmula de dever do que

de direito ou faculdade, a função de implementar a letra e o espírito das determina-

ções legais, inclusive contra si próprio ou interesses imediatos ou pessoais do Ad-

ministrador. Seria mesmo um despropósito que o ordenamento constrangesse os

particulares a cumprir a lei  e atribuísse ao servidor a possibilidade, conforme a

conveniência ou oportunidade do momento, de por ela zelar ou abandoná-la à pró-

pria sorte, de nela se inspirar ou, frontal ou indiretamente, contradizê-la, de buscar

realizar as suas finalidades públicas ou ignorá-las em prol de interesses outros. 2.

Na sua missão de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as

presentes e futuras gerações, como patrono que é da preservação e restauração dos

processos ecológicos essenciais, incumbe ao Estado “definir, em todas as unidades

da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente pro-

tegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem

sua proteção” (Constituição Federal, art. 225, § 1º, III). 3. A criação de Unidades

de Conservação não é um fim em si mesmo, vinculada que se encontra a claros ob-

jetivos constitucionais e legais de proteção da Natureza. Por isso, em nada resolve,

freia ou mitiga a crise da biodiversidade – diretamente associada à insustentável e

veloz destruição de habitat natural –, se não vier acompanhada do compromisso

estatal de, sincera e eficazmente, zelar pela sua integridade físico-ecológica e provi-

denciar os meios para sua gestão técnica, transparente e democrática. A ser dife-

rente, nada além de um “sistema de áreas protegidas de papel ou de fachada” exis-

tirá, espaços de ninguém, onde a omissão das autoridades é compreendida pelos

degradadores de plantão como autorização implícita para o desmatamento, a ex-

ploração predatória e a ocupação ilícita. 4. Qualquer que seja a qualificação ju-

rídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro a responsa-

bilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimita-
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da, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in in-

tegrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, este últi-

mo a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, en-

tre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambi-

ental. Precedentes do STJ. 5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado,

por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado

no art.  37 da Constituição Federal,  enfrenta  duas exceções principais.  Primeiro,

quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão

legal,  em  microssistema  especial,  como  na  proteção  do  meio  ambiente  (Lei

6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indi -

carem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que

aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto

constitucional. 6.  O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= de-

ver-poder de implementação), além de inerente ao exercício do poder de po-

lícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia

dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e

170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio Am-

biente (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Cri-

mes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente).  7. Nos termos do

art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação “os

funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambi-

ente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização”, além de outros a

que se confira tal atribuição. 8. Quando a autoridade ambiental “tiver conhecimen-

to de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante

processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade” (art. 70, § 3°,

da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado). (…). 11. O conceito de poluidor, no Direi-

to Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição le-

gal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer “pessoa

física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamen-

te,  por  atividade  causadora  de  degradação  ambiental”  (art.  3º,  IV,  da  Lei

6.938/1981, grifo adicionado). 12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade

no dano urbanísticoambiental  e  de eventual  solidariedade passiva,  equiparam-se

quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam,

quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se be-

neficia quando outros fazem. 13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitada-

mente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambien-

tais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em

que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si

mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem

prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disci-

plinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa. 14. No caso de

omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental

solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de

preferência). 15. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária sig-

nifica que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como deve-

dor reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, di -
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reto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial

exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou inca-

pacidade,  inclusive  técnica,  de  cumprimento  da  prestação  judicialmente

imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Ci-

vil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Ci-

vil). 16. Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambien-

tal, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução

subsidiária do Estado – sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a

equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a internalização das externali-

dades ambientais negativas – substituir, mitigar, postergar ou dificultar o dever, a

cargo do degradador material ou principal, de recuperação integral do meio ambi-

ente afetado e de indenização pelos prejuízos causados. 17. Como consequência da

solidariedade e por se tratar de litisconsórcio facultativo, cabe ao autor da Ação op-

tar por incluir ou não o ente público na petição inicial. 18. Recurso Especial provi-

do. (STJ. REsp 1071741 / SP Relator Ministro HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador

T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 24/03/2009 - DJe 16/12/2010).

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, recu-

peração e compensação do dano ambiental (responsabilidade prospectiva).

E essa  responsabilidade  prospectiva guarda  integral  relação  com o

marco constitucional  de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial  os

arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do

Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e

Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente), na esteira do citado precedente do STJ.

E  no caso em exame, reprise-se, o Poder Público demandado, apesar
da gravidade do desastre ambiental e do quanto os seus efeitos estão latentes e podem agravar a
situação vivenciada em todos os Estados do Nordeste, simplesmente, dentre outras falhas graves,
não vem adotando medida alguma de 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
simplesmente  é  ignorado,  assim  como o  próprio  “Plano  Nacional  de  Contingência  para
Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional” (PNC).

O MAREM, vale lembrar, foi elaborado a partir de um Acordo de Coo-
peração Técnica entre o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e o Instituto Bra-
sileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA).

Formou-se, pois, um banco de dados, o MAREM, “que permite uma
análise  detalhada  e  ágil  da  região  ocasionalmente  afetada  por  um derramamento  de

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE).
TELEFONE: (0XX79)3301-3700

http://www.marem-br.com.br/


 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe

 
óleo”. Vale consignar, também, que com o Acordo de Cooperação Técnica foram criados dois
projetos: um de Proteção e Limpeza da Costa e outro de Proteção à Fauna.

Os trabalhos têm como objetivos, dentre outros:

- a identificação de trechos da costa que devem ser prioritariamen-
te protegidos;

- avaliação de condição de acesso para equipes operacionais;

-  apresentação  de estratégias  recomendadas  para  a  proteção  da
costa e limpeza do litoral;

- identificação de espécies vulneráveis e que devem ser prioritaria-
mente protegidas;

- identificação de áreas que devem ser prioritariamente protegidas;

- criação de banco de dados com informações georreferenciadas
que serviriam como guia estratégico no caso de uma emergência.

6.4) 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 to-

dos 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 desta-

cado 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 noci-
vos, 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 utili-
zações legítimas do mar, alteração da qualidade da água do mar, no que se
refere à sua utilização, e deterioração dos locais de recreio.
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A comentada Convenção prevê que os Estados têm o direito de sobera-

nia 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 pro-

teger 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
1. Os Estados devem tomar, individual ou conjuntamente, como apropriado, to-
das 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 substancias 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 frá-
geis, bem como a habitat de espécies e outras formas de vida marinha em
vias de extinção, ameaçadas ou em perigo.

6.5) Os Planos Estratégicos de Proteção de Áreas Vulneráveis e as
Cartas de Sensibilidade Ambiental e Derramamento de Óleo – Cartas SAO

É relevante sedimentar que como parte integrante dos denominados Pla-
nos de Emergência para Vazamento de Óleo (PEVO’s) existem os  PLANOS ESTRATÉGI-
COS DE PROTEÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS (PPAVs) que são elaborados por po-
tenciais poluidores e submetidos ao órgão ambiental competente, em regra, com a descrição deta-
lhada, com procedimentos e fluxogramas relacionados a região de praias, região de manguezal,
região fluvial e estratégias específicas para cada local, além de medidas em defesa da fauna.

De igual forma, cabe referir a importância das Cartas de Sensibilidade
Ambiental  a  Derramamentos  de  Óleo  –  Cartas  SAO.  Deveras,  em  atendimento  à  Lei
9.966/2000, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em 2008, estabeleceu medi-
das para identificação, localização e definição dos limites das áreas ecologicamente sensíveis à po-
luição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas. 

O mapeamento delas se deu pelas denominadas CARTAS SAO. 
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A maior parte das bacias nordestinas são mapeadas: Ceará e Poti-

guar (Rio Grande do Norte), em 2004; Sul da Bahia, em 2013; Sergipe-Alagoas/Pernam-
buco-Paraíba, em 2013; e Pará-Maranhão/Barreirinhas, em 2017.

                  
7) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E

DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

O princípio da precaução, cumpre reafirmar o quanto exposto em mo-

mento precedente, assume importância de relevo no caso em exame. Afinal, não se deve espe-

rar que os impactos aumentem e atinjam cada vez mais áreas sensíveis para que medidas

sejam adotadas.  Neste sentido, o Princípio 15, da Declaração do Rio de Janeiro/92 (Eco 92),

votada na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento consigna:

“Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser lar-
gamente aplicadas pelos Estados, segundo suas capacidades. Em caso
de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científi-
ca absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de
medidas visando a prevenir a degradação do meio ambiente.”.

O princípio da precaução também está presente na Convenção da Diver-

sidade Biológica17 (preâmbulo) e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança

Climática18 (art. 3º). A respeito, é válido rememorar seus termos:

Artigo 3
Princípios
Em suas ações para alcançar o objetivo desta Convenção e implementar suas
disposições, as Partes devem orientar-se inter alia, pelo seguinte: (…)

3. As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimi-
zar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando
surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza cien-
tífica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas, levando em
conta que as políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima
devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar benefícios mun-
diais ao menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e medidas devem le-
var em conta os diferentes contextos sócio econômicos, ser abrangentes, cobrir
todas as fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de efeito es-
tufa e adaptações, e abranger todos os setores econômicos. As Partes interessa-
das podem realizar esforços, em cooperação, para enfrentar a mudança do clima.

Deveras, basta o risco ou mera hipótese da ocorrência de dano ambiental

para exigir do operador do direito ou mesmo do órgão ambiental esforço para evitar a prática do

ato ou a sua continuidade. Desta forma, a situação de ilegalidade apontada nesta ação civil

pública deve ser  contida de imediato,  para que não se tornem irreversíveis  eventuais

danos causados ao meio ambiente e à sociedade como um todo.

17  Promulgada no Brasil pelo Decreto Federal n. 2.519 de 16 de março de 1998.
18  Promulgada no Brasil pelo Decreto Federal n. 2.652, de 1º de julho de 1998.
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A especificidade do bem ambiental, aliada à frequente irreversibilidade dos

danos  causados  ao  meio  ambiente,  justificam  o  caráter  precautório  do  Direito  Ambiental,

transmudando  o  princípio  da  precaução  em  princípio  estruturante  deste  ramo  do  Direito.  O

princípio da precaução tem como centro de gravidade a aversão ao risco, no exato sentido de que a

ausência  de  certeza  quanto  à  ocorrência  de  danos  ambientais  deve  apontar  para  a  adoção de

providências capazes de impedir o resultado lesivo, obstando, se necessário, o desenvolvimento da

atividade potencialmente causadora de prejuízo. À míngua de semelhantes providências, deve-se dar

primazia ao meio ambiente, ou seja,   in dubio pro natura  , outro corolário do princípio da precaução.  

O princípio da precaução fundamenta, ainda, a inversão do ônus da prova.

Afinal, tudo que se apurou é que a União não está adotando as medidas adequadas em

relação a esse desastre ambiental que já chegou a 2.100 quilômetros dos nove estados da

região e é considerado o maior da história no litoral brasileiro em termos de extensão.

Observe-se  que,  não  obstante  a  extrema  gravidade  do  desastre
ambiental,  com  todos  os  dados  e  impactos  demonstrados,  e  ainda  a  decretação  de
EMERGÊNCIA pelos Estados de Sergipe e da Bahia, fato é que a União se mantém omissa,
inerte, ineficiente e ineficaz. Não há, pois,  razão plausível  mínima para não se implementar, de
imediato, o  “Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em
Águas sob Jurisdição Nacional”. É, pela legislação e pelos fatos reais, medida que se impõe.

Ora pois, 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.

Nessa linha,  o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que “a

inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e  ope legis,  direta ou indireta  (esta última se

manifesta,  p.  ex.,  na  derivação inevitável  do princípio da precaução),  como também de cunho

estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da

alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício

de condutor e administrador do processo)”19. É, pois, o caso dos autos.

Desse modo, no presente feito a questão probatória pode ser resolvida

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, 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.

19  REsp 883.656/RS. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 09/03/2010. DJe 28/02/2012.
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O princípio da precaução, acolhido de forma expressa na Declaração de

Princípios do Rio Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento20,  em seu Princípio 15,  afirma,

remarque-se,  que  a falta  de certeza  científica  absoluta  não deve ser usada como razão para se

postergar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação do meio ambiente em função dos

custos envolvidos, quando há perigo de dano ambiental grave ou irreversível.

A finalidade do princípio da precaução é justamente assegurar a integridade

da sadia qualidade de vida das gerações humanas e continuidade de sua própria existência.

A  conjunção  dos  Princípios  da  Precaução,  Prevenção  e  In  Dubio  Pro

Natura justifica a inversão do ônus da prova, desde que se apresente um mínimo probatório.

Constatada a veracidade das informações prestadas, há necessidade de inversão do ônus da prova,

com a finalidade de garantir a melhor e mais extensa proteção do meio ambiente possível.

 

E, no presente caso, a verossimilhança das alegações, que deve nortear

o julgador na tomada dessa decisão, resta patente, com a análise dos documentos acostados, no

sentido  de  que  a  situação  é  grave,  o  desastre  ambiental  inconteste  e  a  ausência  de

medidas efetivas pela União, sob todos os aspectos, mantém latentes os impactos nos

Estados da Região Nordeste e a população sob risco incessante.

Ademais, a dinâmica do ônus probatório do Código de Processo Civil

manteve a encargo daquele que alega os fatos. No entanto, permitiu expressamente a inversão do

ônus probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, o que garante maior legitimidade às inversões

do ônus probatório nas Ações Civis Públicas que buscam a tutela do meio ambiente.

Nesse sentido, considerando que o caso em tela busca a tutela do direito

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e levando em conta a expressa previsão legal, veri -

fica-se a necessidade imperiosa da inversão do ônus probatório.

8. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

O Código de Processo Civil garante a possibilidade de deferimento da

tutela provisória de urgência de forma incidental, nos termos do parágrafo único do artigo 294,

desde que esteja comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direi-

to e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Com efeito, o exame do caso em tela demonstra que estão presentes os dois requisitos

necessários à concessão do pedido de tutela de urgência: a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o direito defen-

dido foi devidamente demonstrado pelas provas e argumentos apresentados.

20  Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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Deveras,  como  trazido  à  colação,  tem-se,  no  caso  concreto,  que  é

evidente  que  o  incidente  ambiental,  gravíssimo,  é  de  “SIGNIFICÂNCIA  NACIONAL”.
Afinal, impacta (e esse impacto aumenta a cada instante) os 09 Estados da Região Nordeste, isto

é, 1/3 do Brasil; são danos socioambientais de toda ordem e de imensa magnitude, como visto. O
incidente de petróleo cru se espalha, sendo identificado em mais de 2 mil quilômetros da costa
brasileira, e de acordo com o balanço divulgado pelo IBAMA, 25 animais foram atingidos pelo
óleo cru no Brasil. Dez estão vivos, 15 morreram (1 ave, 13 tartarugas e um golfinho). Com
efeito, além dos prejuízos de toda ordem, o óleo está se espalhando pelas regiões ambientais que
são  essenciais  para  o  país,  como  a  foz  do  rio  São  Francisco,  localizada  no  município  de
Piaçabuçu, litoral extremo sul de Alagoas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), já são doze unidades de conservação federal atingidas pela poluição.
Mais de 160 praias, mangues, estuários etc; prejuízos à economia, ao turismo, ao bem-estar, a uma
infinitude  de  recursos  naturais;  risco  à  atividade  pesqueira  e  à  própria  subsistência  de
comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, quilombolas etc, etc e etc. A situação se agrava
e apesar de tudo isso, sem qualquer justificativa plausível, a UNIÃO, embora figure como
Autoridade Nacional, simplesmente insiste em não implementar  o “Plano Nacional de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional”
(PNC), à luz do Decreto 8.127/2013 e da Lei 9.966/2000.

A UNIÃO, aliás, se limita a fazer limpeza de praias, a passos lentos, e

também prossegue em sua omissão reiterada de não adotar medidas protetivas às áreas sensí-

veis, mesmo, como enfatizado, já tendo sido impactadas, remarque-se, pelo menos 12

(doze) Unidades de Conservação Federais, além de mangues, estuários etc.

E aqui, por relevante, cabe destacar: servidores públicos munici-

pais, estaduais e federais têm trabalhado e se dedicado muito, por toda a Região Nordes-

te, em atividades que levam à exaustão, fator que merece registro e reconhecimento. Na

outra ponta, porém, uma falta de comando organizado e uma omissão sem precedentes,

porquanto apesar de planos de ação inúmeros, nada é acionado, como se o Brasil não es-

tivesse preparado para lidar com situações dessa gravidade.

Via de consequência, fato é que, caso não seja deferida a tutela provisó-

ria, as manchas de óleo de origem desconhecid) e com imenso potencial de contaminar praias,

rios, foz, manguezais etc, podem ocorrer a qualquer momento, com grandes possibilida-

des de que ao final da demanda não exista mais equilíbrio ambiental a ser preservado e

se desconfigure por completo a esplendorosa Região Nordeste que um dia conhecemos.

É de se enfatizar que o pedido de tutela de urgência está em total harmo-

nia com o §3.º do artigo 300 do CPC, uma vez que inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos

da decisão, por ser a necessidade de proteção da área medida inafastável.
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9. DOS PEDIDOS

À luz do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

9.1) A concessão de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do

Código de Processo Civil brasileiro, para que seja determinado, sob pena

de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à UNIÃO que:

9.1.1) acione, n  o  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  o Plano

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo

em  Águas  sob  Jurisdição  Nacional  –  PNC,  com  irrestrita

observância  de  todas  as  diretrizes,  regramentos  e  procedimentos

estabelecidos  no  Decreto  N.º  8.157/2013,  que  regulamenta  a  Lei

9.966/2000, de modo a ser efetivado, com a maior brevidade possível,

o  objetivo  de  assegurar  “a  atuação  coordenada  de  órgãos  da

administração  pública  e  entidades  públicas  e  privadas  para

ampliar  a  capacidade  de  resposta”  ao  gravíssimo  incidente

ambiental de poluição por óleo que afeta todos os Estados da Região

Nordeste, reconhecendo-se sua “  significância nacional  ”;

9.1.2) faça  atuar,  imediatamente  após  a  implementação  do  Plano

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, a Autoridade Nacional,

o Comitê Executivo, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, o

Coordenador  Operacional  e  o  Comitê  de  Suporte,  com  a  devida

observância  aos  artigos  5.º  a  11  do  Decreto  N.º  8.157/2013,

inclusive com a integral composição institucional nele prevista;

9.1.3) determine,  em especial,  ao Coordenador Operacional  que

cumpra fielmente seus deveres (artigo 10 do Decreto N.º 8.157/2013)

e apresente relatórios semanais   ao Juízo Federal, quanto a: 

I - garantir, em ordem de prioridade, a segurança da vida humana, a
proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades e instala-
ções ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo; 

II - estabelecer centro de operações; 

III - exigir do poluidor ou dos responsáveis pelos Planos de Emer-
gência Individuais e de Área, conforme o caso: 

a) as ações de resposta e seu acompanhamento; 

b) o apoio logístico e as condições de trabalho adequadas para o pes-
soal envolvido nas ações de limpeza ambiental; 
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c) a disponibilidade, no local do incidente, dos equipamentos previs-
tos nos Planos de Emergência Individual e de Área, e a colaboração
quanto à mobilização dos equipamentos necessários; 

d) a proteção das áreas ecologicamente sensíveis; 

e) o resgate da fauna por pessoal treinado e seu transporte para cen-
tros de recuperação especializados; 

f) o monitoramento ambiental da área atingida; 

g) a adequação da coleta, do armazenamento, do transporte e da dis-
posição dos resíduos gerados no incidente de poluição por óleo; e 

h) o emprego das tecnologias e metodologias de resposta, em con-
formidade com a legislação; 

IV - assegurar que: 

a) as comunicações sejam realizadas adequadamente; 

b) os serviços de atenção às urgências, de assistência especializada e
de vigilância em saúde ambiental estejam disponíveis; e 

c) as ações e recursos materiais e humanos empregados pelos órgãos
da administração pública sejam documentados e contabilizados; 

V - manter a imprensa, as autoridades e o público informados da si-
tuação, e estabelecer centro de informações, quando couber; 

VI - acionar a Defesa Civil, quando necessário, para a retirada de po-
pulações atingidas ou em risco eminente de serem atingidas pelos in-
cidentes de poluição por óleo; 

VII - realizar reuniões periódicas com os participantes da ação de res-
posta para acompanhamento e controle das ações planejadas; e 

VIII - efetuar os registros do incidente, a serem entregues à Autori-
dade Nacional, que conterão, no mínimo: 

a) relatório técnico, com a caracterização do incidente, os métodos e
os procedimentos utilizados nas ações de resposta; 

b) relatório das ações de comunicação social e institucional realiza-
das, que conterá os registros de comunicação ao poluidor, às autori-
dades, às comunidades envolvidas e ao público em geral, sobre o an-
damento das operações e desdobramentos do incidente, e as ações de
recuperação previstas para a área atingida; e 

c) relatório  financeiro-administrativo  consolidado,  que discri-
mine recursos humanos e materiais aplicados no exercício de
sua Coordenação e custos envolvidos na operação, com o obje-
tivo de registrar as despesas para mitigação do incidente e o
posterior ressarcimento pelo agente poluidor. 

9.1.4) observe,  quanto ao Comitê de Suporte,  no que se refere à

situação fática tratada nesta demanda judicial, o disposto no artigo 11,

§4.º,  do  Decreto N.º 8.157/2013,  convidando a participar  desse
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específico colegiado “um representante  do órgão estadual  do

Meio Ambiente de cada Estado afetado”;

9.1.5) utilize todos  os  instrumentos  previstos  para  garantir  a

efetividade do  Plano Nacional de Contingência para Incidentes

de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC ,

nos termos do artigo 21 do Decreto N.º 8.157/2013, quais sejam:

I  - cartas  de  sensibilidade  ambiental  ao  óleo  e  outros  dados

ambientais das áreas atingidas ou em risco de serem atingidas; 

II - centros ou instalações estruturadas para resgate e salvamento da

fauna atingida por incidente de poluição por óleo; 

III  - planos  de  ação  dos  órgãos  ambientais  federais,  estaduais  e

municipais em incidentes de poluição por óleo; 

IV - Planos de Emergência Individuais  e de Área para combate a

incidentes de poluição por óleo; 

V - programas de exercícios simulados; 

VI - redes e serviços de observação e previsão hidrometeorológica; 

VII - serviço meteorológico marinho; 

VIII - Sisnóleo; 

IX - Sistema de Comando de Incidentes; e 

X - termos de cooperação, convênios e instrumentos congêneres. 

Requer-se, também, seja determinado à demandada UNIÃO que

adote todas as providências que se mostrem necessárias para disponibilizar os recursos (materiais

e humanos) suficientes, a todos os órgãos e agentes envolvidos, públicos ou privados, para o

efetivo cumprimento do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por

Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC , nos termos em que imposto por esse Juízo

Federal (item precedente)  e que comprove, perante esse DD. Juízo Federal, inclusive com

registros fotográficos, o cumprimento das medidas adotadas.
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Requer-se,  a título cominatório, a imposição de  astreintes21 em valor

não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),  por dia, em caso de descumprimento da

decisão judicial, a ser revertido para ações socioambientais futuras na Região Nordeste.

O MPF, por fim, comunica a esse DD. Juízo Federal que, para fins de

operacionalização, fiscalização e com respeito à independência e autonomia de cada Estado da

Federação  envolvido,  que  uma  vez  implementado  o  Plano  Nacional  de  Contingência  para

Incidentes  de  Poluição  por  Óleo  em  Águas  sob  Jurisdição  Nacional  –  PNC,  membros  do

Ministério Público Federal em cada Estado da Federação atingido acompanharão a execução do

PNC de acordo com as circunstâncias e especificidades socioambientais locais.

10) DOS PEDIDOS DEFINITIVOS

Ao final, por sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  requer

que sejam julgados procedentes os pedidos objeto de tutela provisória de urgência de natureza

satisfativa (requerida), condenando-se a parte demandada em caráter definitivo.

11) DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Requer, por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

11.1) em caso de deferimento dos pedidos antecipatórios e definitivos, como

medida  de  efetividade  dos  provimentos  judiciais  a  serem  lançados, a

intimação,  em  caráter  urgente,  da  parte  requerida  nos  endereços

indicados no preâmbulo desta exordial, inclusive via correio eletrônico;

11.2)  a citação da parte requerida  para que responda à vertente 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;

11.3) a   inversão do ônus da prova;

11.4) a juntada dos documentos digitalizados;

21 Sem prejuízo da  adoção  de  todas  as  medidas  necessárias  à  efetivação do provimento  específico  ou de  seu
resultado prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 497, § único, do Novo Código de Processo Civil.
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E, para provar o alegado, pretende o Ministério Público Federal valer-se dos

documentos que instruem a inicial, oriundos dos Inquérito Civil   n.º    1.35.000.001274/2019-63  ,

além de todos os meios de prova admitidos em lei.

Outrossim, informa-se, em cumprimento ao disposto no artigo 319, VII, do

CPC, que este MPF está à disposição para a realização de audiência de conciliação, pugnando,

porém,  que  seja  designada  oportunamente,  após  apreciado  o  pedido  de  tutela  de

urgência, em virtude da gravidade do caso que aflige toda a Região Nordeste.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais).

Aracaju-SE, data do protocolo eletrônico.

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República em Sergipe

LÍVIA NASCIMENTO TINOCO

Procuradora da República em Sergipe

RAQUEL DE MELO TEIXEIRA

Procuradora da República em Alagoas

VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE

Procuradora da República na Bahia

NILCE CUNHA RODRIGUES

Procuradora da República no Ceará
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HILTON ARAÚJO DE MELO

Procurador da República no Maranhão

ANTÔNIO EDÍLIO MAGALHÃES TEIXEIRA

Procurador da República na Paraíba

EDSON VIRGÍNIO CAVALCANTE JÚNIOR

Procurador da República em Pernambuco

SAULO LINHARES DA ROCHA

Procurador da República no Piauí

PRM Parnaíba-PI

VICTOR MARIZ

Procurador da República no Rio Grande do Norte
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