
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO E DA CIDADÃ

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ____.ª 
VARA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

“O cheiro dos rios, dos mangues e do mar é o cheiro dos nossos corpos.
(…)
Por  sobrevivência,  muitos  e  muitas  de  nós  estamos  exercendo  nossas
atividades  em  ambientes  contaminados  ou  não  teremos  o  que  comer  e  como
alimentar nossas famílias. Reivindicamos políticas de indenização imediata que
assegurem renda básica e dignidade a nossa gente.”

(Carta  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  de  Sergipe  à  sociedade  sobre  o
derramamento de óleo no litoral nordestino)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  da  Procuradora  da

República signatária, 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 1º 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 medida liminar)

em desfavor de:

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, a ser citada através da
sua Procuradoria, localizada na Avenida Beira Mar, n,º 53, Bairro 13 de
julho, nesta cidade de Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra 01,
Bloco “H”, Lote 26/27, na cidade de Brasília-DF, CEP: 70.070-110;
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Com  base  nos  documentos  anexos,  contidos  nos  Inquéritos  Civis  nº

1.35.000.001404/2019-68 e 1.35.000.001274/2019-63 e nas razões de fato e de direito a

seguir delineadas:

1. OBJETO

A  presente  demanda  visa  obter  reparação  pecuniária  emergencial  de

caráter alimentar, para os integrantes das comunidades tradicionais de pescadores(as)

artesanais  e  marisqueiras(os)  sergipanos  atingidos,  direta  ou  indiretamente,  pelo

desastre ambiental do derramamento de óleo, iniciado no mês de agosto de 2019, com

objetivo de  garantir a subsistência de tais povos até a resolução do problema e/ou

controle dos impactos causados. 

Consigna-se,  desde  logo,  que  a  prestação  pecuniária  emergencial  de

caráter alimentar ora requerida em favor das comunidades tradicionais atingidas não

se confunde com a indenização pelos danos materiais, morais e existenciais, que

deverão  ser  posteriormente  objeto  de  instrução  própria,  tratando-se apenas  da

garantia de um mínimo existencial à população tocada pela tragédia. 

2. DOS FATOS: A FACE HUMANA DO DESASTRE AMBIENTAL

O  derramamento  de  óleo que  impacta  todo  o  Nordeste  (atingindo  mais

recentemente também o Espírito Santo e o Rio de Janeiro) já é considerado o maior

desastre  ambiental  da  história  do  litoral  brasileiro  em  termos  de  extensão,  tendo
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alcançado mais de 2.100 quilômetros dos nove estados da região1. Dos locais atingidos,

noticia-se que já foram retiradas milhares de toneladas de petróleo.

Desde  o  surgimento  das  primeiras  manchas  de  óleo,  em  30/08/2019,

inicialmente identificadas no litoral paraibano, contabiliza-se, atualmente, mais de 800

(oitocentas) localidades (praias, rios, ilhas e mangues) atingidas pelas manchas de óleo

em 11 Estados, alcançando 127 municípios brasileiros. Em mapa de monitoramento de

localidades  afetadas  atualizado  diariamente  pelo  IBAMA2,,  verifica-se,  na  data  de

02/12/2019, a seguinte situação acerca das localidades oleadas no litoral brasileiro:

1.  Informação  amplamente  divulgada  em toda  a  imprensa  nacional,  citando-se,  apenas  a  título  exemplificativo  :
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-10/presidente-da-petrobras-diz-que-vazamento-e-maior-
agressao-ambiental;  https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/25/politica/1571959904_104809.html  -ambiental-em-
extensao-registrado-no-pais.htm?cmpid=copiaecola;  https://noticias.uol.com.br/meio-
ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/08/ibama-oleo-no-ne-e-maior-acidente-ambiental-em-
extensao-registrado-no-pais.htm. . Acesso em: 01.º Dez. 2019.
2 Os dados oficiais estão disponíveis nas páginas eletrônicas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA: < https://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo>; e também da Marinha do Brasil 
(<https://www.marinha.mil.br/manchasdeoleo >). Acesso em: 01.º Dez. 2019.
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Na atualização do monitoramento do IBAMA consultada,  identificou-se, em

02/12/2019,  517  locais  com  manchas  de  óleo,  espalhas  por  unidade  federativa  da

seguinte forma: Bahia (218), Sergipe (76), Alagoas (72), Pernambuco (22), Rio Grande do

Norte (12), Espírito Santo (79), Ceará (7), Maranhão (15), Paraíba (2), Piauí (12) e Rio de

Janeiro (2).3

Como é sabido, o desastre ambiental em curso, passados mais de 90 (noventa

dias)  desde  o  seu  início,  ainda  não  tem  autoria  identificada,  não  obstante  as

investigações sigam em andamento.

Além das imagens e vídeos amplamente noticiados na imprensa nacional, que

mostram  o  espalhamento  do  óleo  pelas  praias  e  mangues  nordestinos,  manchas  de

3 Os dados oficiais estão disponíveis nas páginas eletrônicas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis  –  IBAMA:  <  https://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo>;  e  também  da  Marinha  do  Brasil
(<https://www.marinha.mil.br/manchasdeoleo >). Acesso em: 02 Dez. 2019.
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grande e de pequena proporção, mangues contaminados e animais marinhos cobertos de

petróleo  bruto, há,  também,  outra  faceta  invisibilizada  do  desastre  ambiental:  o

drama humano daqueles cuja sobrevivência depende desses ecossistemas.

São pescadores(as) artesanais, marisqueiras(os) e demais integrantes de uma

cadeia produtiva comunitária que dependem de tais ecossistemas atingidos pelo óleo.

São comunidades que vivem em estreita  relação com o ambiente natural, dependendo

deste para a sua reprodução sociocultural e tendo como única ou principal fonte de

subsistência  as  atividades  por  eles  exercidas  através  de  conhecimentos  tradicionais

passados de geração em geração.

Sem dúvidas, o derramamento de óleo afeta incisivamente seus projetos de

vida e suas relações interpessoais e com o meio ambiente. São, efetivamente, os povos e

comunidades tradicionais aqueles que, em razão de seu próprio modo de vida e de sua

condição social e econômica, não raro, dependem exclusivamente dos recursos obtidos

com a pesca e a cata do marisco para sua sobrevivência. O desastre do óleo, assim, os

deixa  ainda  mais  fragilizados  pela  impossibilidade  de  obtenção  de  sustento  pelo

próprio trabalho. Trata-se de público com carência/necessidade que deve ser tratado

com prioridade, sob pena de se colocar em risco sua saúde e sua vida e, em suma, a

própria dignidade da pessoa humana. 

 Não foi por outro motivo que o Conselho Nacional de Direitos  Humanos –

CNDH, atendeu ao apelo dos “povos do mar”4 e deslocou-se, entre os dias 23 e 25 de

outubro  de 2019,  até o Estado de Sergipe –  reconhecidamente o  mais  afetado pelo

4 CALLOU, Angelo Brás Fernandes.  Comunidades pesqueiras,  cultura marítima, comunidades humanas marítimas,
gentes  do  mar,  comunidades  tradicionais  de  pesca,  comunidades  costeiras  ou,  simplesmente,  povos  do  mar,
representam,  no  Brasil,  um  contingente  populacional  de  aproximadamente  800  mil  pescadores  e  pescadoras,
envolvendo 2 milhões de pessoas que produzem cerca de 55% da produção pesqueira nacional. Habitantes tradicionais
das áreas costeiras,  os pescadores artesanais – também chamados de praieiros, jangadeiros, caiçaras e açorianos,  a
depender da região onde habitam e de seus artefatos socioculturais e técnicos –, são reconhecidos como "trabalhadores
que se dedicam à captura de pescado e que exercem as funções de membros de tripulações dos barcos pesqueiros,
executando diversas tarefas de pesca de altura – no caso dos pescadores marítimos – ou tarefas específicas da pesca de
água  doce  e  águas  costeiras".  Cienc.  Cult. vol.62 no.3 São  Paulo  2010.  In:  http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0009-67252010000300018 . Acesso em 30/11/2019.
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desastre ambiental – e realizou missão em diversas localidades atingidas pelo vazamento

do óleo.

Como publicado em sua página web oficial após as visitações e oitivas das

comunidades atingidas, o CNDH constatou uma dura realidade5:

(...)
Missão do CNDH escuta populações atingidas pelo derramamento de óleo no Nordeste

Terminou sexta (25) a missão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos –CNDH a localidades
afetadas por vazamento de óleo na Bahia e em Sergipe. Entre os dias 23 e 25 de outubro,
representantes  do  conselho  ouviram  26  comunidades  de  marisqueiras,  pescadores  e
pescadoras,  quilombolas e trabalhadores/as rurais que vivem em comunidades impactadas
pelo desastre ambiental.

Após visitas a dez municípios, o CNDH realizou uma audiência pública que reuniu 300 pessoas,
entre representantes das comunidades e autoridades locais em Aracaju, em parceria com a
Comissão de Direitos Humanos da OAB -Sergipe e apoios da Defensoria Pública do Estado, do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e do Ministério Público Federal.

‘O que a gente notou nesses dias de escuta e audiência foi o ápice de vários conflitos que
essas  comunidades vêm enfrentado com a carcinicultura,  empreendimentos  imobiliários  e
portos.  O vazamento de óleo só os deixou em situação ainda mais vulnerável’, explica a
conselheira do CNDH e relatora da missão, Iara Moura. 

Ela conta que os moradores das regiões já estão há quase um mês sem poder trabalhar
devido ao derramamento de óleo, que já atingiu os manguezais. ‘É assustador. Já vemos
mariscos mortos, e o óleo se incrusta e não permite o nascimento dos animais. Por isso, as
marisqueiras temem que as consequências não vão parar’, afirma. 

Nas escutas, os representantes do CNDH ouviram críticas à omissão do Governo Federal no
caso: “Eles disseram que a proposta de ampliar o defeso é uma medida paliativa, pois o
problema é muito maior. O governo deveria atuar com medidas de assistência e contenção
para impedir que o óleo chegasse aos mangues”. (Grifou-se).

Dentre  os  relatos  da  situação  dramática,  realizados  durante  a  audiência

pública mencionada, realizada em Aracaju-SE, no dia 25/10/20196, merecem destaque

especial a fala de mulheres, pescadoras artesanais e marisqueiras que denunciaram a

5 Disponível em <https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-
cndh/2019.10.25resultadomissoleononordeste.pdf>. Acesso em: 02 Nov. 2019.
6 http://oabsergipe.org.br/blog/2019/10/30/audiencia-publica-debate-situacao-dos-povos-de-comunidades-tradicionais-
que-sobrevivem-da-pesca-afetados-pelas-manchas-de-petroleo-e-busca-resultados/ , Acesso em 30/11/2019.. 
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dificuldade de se obter comida para a família e principalmente os filhos, ante a grave

poluição por óleo, dentre os quais citamos, a título ilustrativo: 

“Estamos todos unidos em um grito só de socorro. Governo descubra, investigue

para saber de onde vem esse petróleo que prejudica a saúde da mulher, do homem

e do pescador. A gente vai passar fome, vai passar necessidade porque ninguém

quer comprar mais um quilo de peixe. Se nós não vendermos nosso marisco, o nosso

peixe, do que vamos sobreviver?”7.

Na ocasião, foi lida a “CARTA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE

SERGIPE À SOCIEDADE SOBRE O DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO LITORAL NORDESTINO”, que

havia  sido  enviada  ao  CNDH  pedindo  providências  e,  posteriormente,  protocolada

perante o Ministério Público Federal, dando causa à instauração de Inquérito Civil que

respalda esta demanda.

 Na referida Carta aberta, os povos e comunidades tradicionais de Sergipe

narram os impactos que vem sofrendo em decorrência do desastre ambiental consistente

no  derramamento  de  óleo  no  litoral  sergipano  e  pedem  providências,  merecendo

transcrição por seu pungente conteúdo:

“Nós, pescadoras e pescadores artesanais, marisqueiras, catadoras e catadores de mangaba,
quilombolas, camponesas e camponeses e demais povos e comunidades tradicionais costeiras,
dependentes dos territórios pesqueiros, dependentes das dinâmicas das águas, marítimas e
continentais e seus ecossistemas como restingas e manguezais, denunciamos ao poder público
e à sociedade civil, os impactos irreversíveis causados pelo gravíssimo crime ambiental decor-
rente do derramamento de óleo no litoral nordestino. 

(...)

O óleo derramado – e a omissão do Estado brasileiro na resolução e contingenciamento do
problema – atinge de forma direta o equilíbrio do meio ambiente e, consequentemente, a

7 Marisqueira  Geonísia  Vieira  Dias,  do  Povoado  Muculanduba,  em  Estância/SE.  In:
http://oabsergipe.org.br/blog/2019/10/30/audiencia-publica-debate-situacao-dos-povos-de-comunidades-tradicionais-
que-sobrevivem-da-pesca-afetados-pelas-manchas-de-petroleo-e-busca-resultados/ 
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pesca, a mariscagem e a cata das frutas nativas e as demais formas de agroextrativismo nes-
tas áreas. 

(...)
O cheiro dos rios, dos mangues e da mar é o cheiro de nossos corpos. A política de desen-
volvimento custa a natureza, custa as comunidades tradicionais, custa a vida. Enquanto o
petróleo é derramado sobre nós, o governo se preocupa com o leilão de novos blocos explora -
tórios.

(...)

Não  é  de  hoje  que  denunciamos  o  nosso  extermínio,  Povos  e  Comunidades
Tradicionais que fazemos da natureza o lugar onde nascemos, crescemos e produzimos a vida.
Estamos sendo impedidos e impedidas de praticar a pesca, a coleta das frutas nativas, a ma-
riscagem, a agricultura. Nosso território está sendo destruído e cercado. 

(...)

Nós nos somamos ao coro de toda sociedade pela limpeza imediata das áreas e contenção do
óleo antes que adentrem em locais de difícil remoção, como mangues, arrecifes e rios. Em
muitos lugares, nós, em mutirões, temos sido responsáveis pela retirada do óleo, muitas vezes
sem apoio ou orientação dos poderes públicos. Mas defender nosso ambiente é necessário e
não podemos esperar.

Por  sobrevivência,  muitos  e  muitas  de  nós  estamos  exercendo  nossas
atividades em ambientes contaminados ou não teremos o que comer e como alimentar
nossas  famílias.  Reivindicamos políticas de indenização imediata que assegurem renda
básica e dignidade a nossa gente. O seguro defeso é um direito dos pescadores e pescado-
ras e não uma política de reparação de crimes ambientais. 

(...)  Ressaltamos  a  necessidade  de  ter  uma  política  que  reconheça  a  existência  de
uma  cadeia  produtiva  comunitária  diretamente  atingida  que  não  se  restringe  aos
pescadores e pescadoras beneficiárias do seguro defeso. Somos também homens e mulheres
que atuamos no beneficiamento do pescado, no trabalho doméstico, no turismo de base co-
munitária, no comércio formal e ambulante, entre outras atividades que necessitam de uma
política pública que viabilize as condições de vida diante deste crime ambiental.

(...)

Não  temos  uma  política  de  saúde  comprometida  com  as  nossas  demandas  e
isto fica ainda mais evidenciado com o crime ambiental do derramamento do petróleo.

São inúmeros os casos, entre nós e em diversas comunidades, de queimaduras e coceiras
na pele, ardência nos olhos, infecções intestinais. O óleo, quando em contato com os pe-
los e cabelos, é impossível de ser retirado, só nos restando a raspagem. 

(...)
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É  necessário  que  o  poder  público  e  o  sistema  de  justiça,  nas  suas  diferentes
instâncias e órgãos, se articulem com ampla participação da sociedade civil e de nossas enti-
dades representativas para garantir o que é nosso por direito. 

(...)

O  crime  ambiental  do  derramamento  do  óleo  nas  praias  é  mais  uma  etapa  do
avanço dos megaempreendimentos sobre as nossas comunidades. A ação da indústria petrolí-
fera – e energética de modo geral – impacta diretamente nós Povos e Comunidades Tradicio-
nais.  Afugentam  o  pescado  com  a  super  sonoridade,  nos
expulsam  nossos  territórios,  matam  os  nossos  mares  com  derramamento  de  óleo,
entre  outros  crimes.  Estas  indústrias  se  somam  a  outras,  como  a  carcinicultura
(carcimorte), que destrói os manguezais, polui as águas e altera os nichos de todas as espéci-
es costeiras; A pesca predatória, que acaba com as comunidades de peixes; (...)

Em pouco tempo, nossas comunidades não poderão realizar as atividades e comercializar
o pescado e outros produtos da sociobiodiversidade, fonte de renda de nossas famílias.
Em longo prazo, ficam ameaçadas a segurança hídrica, econômica e nutricional de nossas
comunidades- e da sociedade como um todo.

(...)
A  reparação  histórica  e  pelo  derramamento  do  óleo  se  dará  com  a  garantia  de
permanência plena em nossos territórios. Diante disto, ecoamos nosso grito por demarcação e
regularização dos nossos territórios já! Pela regularização dos territórios das comunidades tra-
dicionais pesqueiras! Pela demarcação e titulação dos territórios quilombolas! Pela demarca-
ção das reservas extrativistas das catadoras de mangaba! 

Tire óleo do caminho que eu quero passar

Tire o óleo do caminho que eu quero pescar

Tire o óleo do caminho que eu quero mariscar

Tire o óleo do caminho que eu quero catar

Tire o óleo do caminho, aqui é meu lugar

(Fio, Pacatuba/Sergipe) (...)”

O  documento8 é  assinado  por  inúmeras  associações  de  pescadores,

marisqueiras,  agroextrativistas,  catadoras  de  mangaba,  catadores  de  caranguejo,

quilombolas  e  entidades  do  Nordeste  e  do  Brasil  e  de  outros  países,  inclusive  de

8 Disponível em <http://pacs.org.br/2019/10/25/povos-e-comunidades-tradicionais-de-sergipe-promovem-carta-publica-
sobre-derramamento-de-oleo-no-nordeste//>. Acesso em: 02 Nov. 2019.
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pesquisadores e estudiosos, dentre os quais: Conselho Pastoral dos Pescadores – Regional

Nordeste,  Coordenação  Nacional  Quilombola  –  CONAQ,  Rede  Latino-americana  de

Ecologia  Humana,  União  Brasileira  de  Mulheres  –  UBM-SE,  Articulação  dos  Povos  e

Organizações  Indígenas  do  Nordeste,  Minas  Gerais  e  Espírito  Santo  (APOINME),

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB),  Coordenação Nacional de Comunidades

Tradicionais Caiçara, Fórum de Comunidades Tradicionais de Paraty, Angra dos Reis e

Ubatuba, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul – PACS, Movimento Nacional dos

Pescadores, Plataforma de Direitos Humanos Dhesca Brasil, Marcha Mundial de Mulheres-

MMC, Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, CirAA – Círculo Argentino de

Agroecología, Grupo de Trabajo CLACSO Estudios Criticos del Desarrollo Rural, Encuentro

Latinoamericano  de  Universidades  Transformadoras  del  Medio  e  del  Social,  Centros

Interdisciplinarios de Salud Comunitaria y Desarrollo Local, Universidad de la Frontera -

Chile, Grupo de Investigación: “Conflicto, región y sociedades rurales” de la Universidad

Javeriana de Bogotá, e Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria

(CIDAC). 

As mobilizações, porém, não surtiram o efeito esperado. Após uma sucessão

de  notícias  divulgadas  pelo  próprio  Executivo  Federal  acerca  da  adoção  de  alguma

medida voltada a amparar a coletividade de pescadores e marisqueiras artesanais, ora

noticiando uma antecipação do seguro-defeso em caráter extraordinário9, ora voltando

atrás, com a revogação da medida10, sob argumento de que editaria outra mais ampla,

finalmente foi publicada, em 29/11/2019, a Medida Provisória nº 908. 

O ato normativo, como é sabido, tem força de lei e entrou em vigor na mesma

data  em  que  foi  publicado,  instituindo  o  “Auxílio  Emergencial  Pecuniário  para  os

pescadores  profissionais  artesanais  inscritos  e  ativos no  Registro  Geral  da  Atividade

9 http://www.agricultura.gov.br/noticias/pagamento-de-seguro-defeso-em-areas-atingidas-por-vazamento-de-oleo-
pode-ser-antecipado 

10 http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministra-garante-pagamento-a-pescadores-artesanais-da-regiao-nordeste-
afetada-pelo-oleo 
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Pesqueira, domiciliados nos Municípios afetados pelas manchas de óleo”11. A providência

garante a quantia de R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais) a ser paga em

duas parcelas iguais. 

Em razão dos requisitos que impõe para a obtenção do auxílio –  quais sejam,

a) possuir cadastro  ativo  no Registro Geral  da Atividade Pesqueira – RGP; e b) estar

domiciliado em município inserido na relação de localidades afetadas pelas manchas de

óleo disponível no sítio eletrônico do IBAMA até a data da publicação da Medida –  se

afere, com facilidade, que milhares de pescadores artesanais, marisqueiras e demais

trabalhadores integrados nas cadeias produtivas comunitárias relacionadas ao mar,

rios,  estuários  e  manguezais  atingidos  pelo  derramamento  de  óleo  restaram

excluídos  da  medida  emergencial,  como  explicaremos,  em  detalhes,  nos  itens

seguintes.

Em síntese, restaram excluídos do Auxílio Emergencial milhares de pescadores

artesanais e marisqueiras que, embora sejam reconhecidos pelo Ministério da Agricultura

como em exercício regular  da pesca (por possuírem o protocolo de requerimento de

inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP ou o protocolo de requerimento

de regularização do RGP suspenso), uma vez que não ostentam a condição de “ativos” no

RGP. Além deles, também não foram beneficiados pela prestação pecuniária instituída

aquelas pessoas que exercem, como único ou principal meio de vida, a pesca e a cata de

marisco, porém nunca sequer solicitaram sua inscrição no RGP, situação comum nessa

categoria, por múltiplos fatores que podem variar desde as dificuldades socioeconômicas

atravessadas pelas comunidades tradicionais em que se inserem, baixo nível de instrução

e até mesmo o isolamento.

Antes mesmo da edição da Medida Provisória nº 908/2019, o Ministério da

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  MAPA  encaminhou,  em  resposta  a

questionamento do MPF acerca da abrangência da medida emergencial que adotaria em

11 Medida Provisória N.º 908, de 28 de novembro de 2019. Disponível em <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-
908-de-28-de-novembro-de-2019-230458558 >. Acesso em: 30 Nov. 2019.
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benefício dos atingidos, que muitos seriam os excluídos do Auxílio. Afirmou o órgão que

“não haverá pagamento a pessoas que não possuem o RGP, logo, a SAP/MAPA não fará

nenhuma  identificação,  nesse  momento,  de  pessoas  que  pratiquem  a  pesca  sem

registro”. Ou seja, milhares de famílias, sobretudo as mais carentes, desprovidas de

inscrição ativa no RGP (algo comum no Brasil real, pelos motivos que detalharemos nos

itens  seguintes),  não  receberão  sequer  esses  02  salários  mínimos  emergenciais  para

fazer frente às despesas mais básicas. 

Não bastassem as duas situações acima narradas, há, ainda, o fato de que as

pessoas  que  residem  em municípios  que  não  estejam  inseridos  no  mapeamento  de

localidades  afetadas  do  IBAMA não  estão  contempladas  pela  Medida  Provisória.  Tal

requisito desconsidera duas circunstâncias relevantes acerca do impacto das manchas de

óleo sobre os pescadores artesanais e marisqueiras. 

O primeiro deles decorre da utilização de parâmetro puramente geográfico

para atender a impactos socioeconômicos do desastre ambiental. Com efeito, ao reduzir

os beneficiários do auxílio aos domiciliados nas localidades nas quais o IBAMA registrou a

presença  de  manchas  de  óleo,  a  União  desconsidera  que  toda  a  coletividade  de

pescadores e marisqueiras, independentemente do fato de estar em contato direto ou

não com o petróleo bruto, vem sofrendo com a brusca queda nas vendas de peixes e

mariscos  em  razão  da  insegurança  gerada  nos  consumidores.  Por  isso,  em  reuniões

realizadas  pelo  MPF  durante  a  instrução  do  inquérito  civil,  diversas  colônias  e

associações de pescadores, comunidades quilombolas e movimentos das marisqueiras e

pescadores artesanais denunciaram a não inclusão de seus Municípios na medida que

seria editada pelo Governo Federal. 

Ao  final,  a  MP  nº  908/2019  apenas  alcançou  pescadores  artesanais  e

marisqueiras de 09 Municípios sergipanos que se encontravam, na data de publicação do

ato, inseridos no mapa de monitoramento do IBAMA de localidades afetadas: Aracaju,

Barra dos Coqueiros, Estância, Itaporanga D´Ajuda, Pacatuba, Brejo Grande, Pirambu,
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Nossa Senhora do Socorro e Santo Amaro das Brotas. Assim, nenhum pescador artesanal

ou  marisqueira  que tenha sua  inscrição  no  RGP vinculada  a  Municípios  próximos  de

cidades litorâneas, igualmente prejudicados pelo desastre ambiental, foi incluído dentre

os  beneficiários  do  auxílio  de  subsistência.  São  eles  os  pescadores  artesanais  e

marisqueiras dos Municípios de: Santa Luzia do Itanhy, São Cristóvão, Maruim, Indiaroba,

Laranjeiras e Ilha das Flores.

O requisito estipulado ignora por completo a comum realidade de milhares de

pescadores e marisqueiras que se deslocam de uma cidade a outra para realizar a pesca

e a cata de marisco. Não há, de fato, como compreender a instituição de um auxílio

pecuniário cujo objetivo é, em caráter emergencial,  substituir  a renda em razão da

inviabilidade do exercício profissional, vinculando-se como requisito o local de domicílio

do  beneficiário  e  não  o  efetivo  impacto  que  o  desastre  ambiental  provocou  na

atividade  econômica  dos  atingidos.  Ora,  não  estão  tais  pescadores  e  marisqueiras

artesanais igualmente tolhidos de exercer suas profissões em razão do derramamento de

óleo? 

Mostra-se notória, assim, a insuficiência da Medida editada pela União para,

em  caráter  de  emergência,  garantir  o  mínimo:  a  subsistência  de  todos(as)  os(as)

pescadores(as) e marisqueiras(os) artesanais atingidos pelo derramamento do óleo no

litoral sergipano. 

Os requisitos estipulados na norma criada evidenciam, inclusive, a falta de

diálogo institucional entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

e o do Meio Ambiente,  ao  qual  está  vinculado o  IBAMA, como deveria  ocorrer  caso

implementado  com  eficiência  o  Plano  Nacional  de  Contingência  para  Incidentes  de

Poluição por Óleo (PNC). 

O  resultado  é  a  exclusão  de  milhares  de  vulneráveis  que,  impedidos  de

realizar  suas  atividades  e  de  comercializar  o  pescado  e  outros  produtos  da

sociobiodiversidade, fonte de renda de suas famílias, se encontram ameaçadas em sua
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segurança hídrica, econômica e nutricional.

Por tais razões, imprescindível a adoção de medidas urgentes de forma a

garantir sejam adotadas pela União, em caráter reparatório emergencial, prestações

pecuniárias  de  caráter  alimentar  para  todos  os  integrantes  das  comunidades

tradicionais de pescadores artesanais e marisqueiras atingidos pelo derramamento de

óleo em Sergipe.

Tendo em vista que a argumentação jurídica a ser desenvolvida nesta Ação

Civil Pública está intrinsecamente vinculada ao detalhamento dos fatos apurados no

curso das investigações realizadas pelo MPF, os argumentos de fato serão melhor

esmiuçados nos itens seguintes, a fim de evitar repetições.

3. DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 908/2019. NATUREZA REPARATÓRIA EMERGENCIAL COM

CARÁTER  ALIMENTAR.  SUBSTITUIÇÃO  PROVISÓRIA DA RENDA.  INADEQUAÇÕES  DOS

REQUISITOS PREVISTOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE MILHARES

DE PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIRAS ATINGIDOS PELO DESASTRE AMBIENTAL.

No presente item será analisada a sucessão de atos normativos editados e de

notícias  oficiais  divulgadas  pela  União  acerca  da  medida  emergencial  que  vinha

engendrando  em  favor  dos  atingidos  pelas  manchas  de  óleo,  com  o  objetivo  de

evidenciar a finalidade reparatória do auxílio emergencial finalmente instituído pela MP

nº 908/2019, para mitigação dos danos imediatos à renda dos pescadores e marisqueiras

artesanais, garantindo-lhes minimamente a subsistência. 

Além disso, serão examinados os requisitos estabelecidos na Medida Provisória

nº  908/2019  para  concessão  do  auxílio,  demonstrando-se  a  sua  insuficiência  e

inadequação  para  o  cumprimento  das  obrigações  do  ente  federal  para  com  as

comunidades tradicionais atingidas pelo derramamento do óleo.
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3.1.  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  908/2019.  ANÁLISE  DAS  TRATATIVAS  QUE

ANTECEDERAM A SUA EDIÇÃO.  CARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE DE  GARANTIA DA

SUBSISTÊNCIA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO.

Provocado  pela  já  citada  Carta  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  de

Sergipe, o Ministério Público Federal instaurou, em 28 de outubro de 2019, o Inquérito

Civil nº 1.35.000.001404/2019-68.

Considerando as notícias que então estavam sendo veiculadas pelos meios de

imprensa  nacional,  acerca  da  iminente  assinatura  de  decreto  presidencial  que

autorizaria  a  concessão  extraordinária  do  seguro-defeso  (também  divulgada  como

antecipação do seguro-defeso) para os pescadores artesanais afetados pelo vazamento

de óleo, o MPF expediu ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

MAPA para que informasse o quantitativo e a relação nominal dos futuros beneficiários

e as datas em se realizariam os pagamentos. O objetivo era verificar, justamente como

reivindicado  pelas  comunidades  tradicionais  em  sua  Carta,  qual  a  abrangência  do

benefício  a  ser  pago  e  a  eventual  exclusão  de  pescadores  e  marisqueiras  que  não

estivessem nos registros oficiais daquele Ministério, pelos mais diversos motivos.

As notícias a que se referem o citado ofício advém da publicação no D.O.U.,

em 25 de outubro de 2019,  do Decreto 10.080/2019,  que  permitia  o pagamento do

seguro-defeso aos pescadores artesanais afetados pelo vazamento de óleo no litoral do

Nordeste. O citado Decreto autorizava a concessão do benefício “excepcionalmente, nas

hipóteses  de  grave  contaminação  por  agentes  químicos,  físicos  e  biológicos”,

autorizando o Ministério da Agricultura a “prolongar o período de defeso para as áreas e

os grupos específicos atingidos, nos termos previstos na legislação”. Segundo o decreto,

o Ministério da Agricultura - MAPA poderia prolongar o período de defeso por até dois

meses,  conforme estabelece  a  Lei  nº  7.998/1990  (§  5º  do  art.  4º).  A medida  seria
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custeada com recursos do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador e se destinaria apenas

aos pescadores que já recebem o seguro-defeso marítimo.

Em 29 de outubro de 2019, foi publicada no D.O.U. a Instrução Normativa nº

52,  de  25  de  outubro  de  2019,  do  Ministério  da  Agricultura,  que  estabelecia,

excepcionalmente,  períodos  de  defeso  adicionais  para  o  ano  em  curso  (de  1º  de

novembro a 31 de dezembro de 2019), “em decorrência da grave situação ambiental

resultante de provável contaminação química por derramamento de óleo no litoral da

região nordeste” e proibia a pesca do camarão e da lagosta nas áreas afetadas. A IN

estabelecia 2 (dois) períodos de defeso extraordinários, referentes apenas à pesca do

camarão e da lagosta, nas seguintes hipóteses:

“O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, SUBSTITUTO, no
uso  das  atribuições  legais  que  lhe  conferem  o  art.  87,  parágrafo  único,  inciso  II,  da
Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, na Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 8.424, de 31 de março
de 2015, que foi alterado pelo Decreto nº 10.080, de 24 de outubro de 2019, o que consta
do Processo nº 21000.077056/2019-41, e

Considerando a grave situação ambiental, decorrente da provável contaminação química
por derramamento de óleo no litoral da região nordeste, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos, excepcionalmente, os períodos de defeso adicionais de:

I) 1º a 30 de novembro do ano de 2019, nas hipóteses previstas:

a) no inciso I, do art. 1º, da Instrução Normativa nº 14, de 14 de outubro de 2004, do
Ministério do Meio Ambiente;

b) na Instrução Normativa nº 206, de 14 de novembro de 2008, do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; e

c)  na  Portaria  Interministerial  nº  15,  de  10  de  janeiro  de  2018,  do  Ministério  do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Ministério do Meio Ambiente;

II - 1º de novembro a 31 de dezembro do ano de 2019, nas hipóteses previstas:

a) no inciso II, do art. 1º, da Instrução Normativa nº 14, de 14 de outubro de 2004, do
Ministério do Meio Ambiente; e

b) na Portaria Interministerial MDIC-MMA nº 75, de 20 de dezembro de 2017, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Ministério do Meio Ambiente.
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Art. 2º Fica proibida a atividade de pesca das espécies de que cuidam os atos normativos
das alíneas "a", "b" e "c" do inciso I e das alíneas "a" e "b" do inciso II, do art. 1º, desta
Instrução  Normativa,  enquanto  perdurarem  os  períodos  de  defeso  adicionais  ora
estipulados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”

O benefício visava alcançar apenas aqueles pescadores artesanais que haviam

recebido o seguro-defeso do camarão e da lagosta no ano de 2019 e exerciam suas

atividades nas áreas atingidas pelo óleo, conforme mapeamento do IBAMA. A medida,

portanto, abrangia grupo restrito de pescadores tradicionais e marisqueiras habilitados

perante  o  MAPA  para  o  recebimento  do  aludido  defeso,  excluindo  milhares  de

profissionais.

Já no dia  seguinte,  em 30/10/2019,  o MAPA publicou em sua página web

oficial12 nova notícia em que informava que  a Instrução Normativa publicada naquela

semana  (IN  nº  52/2019,  acima  examinada),  que  antecipava  para  1º  de  novembro  o

período de defeso do camarão e lagosta, seria “cancelada”. Na notícia oficial publicada

constava também a informação de que a pesca na região atingida pelo óleo não seria

proibida e que os pescadores receberiam pelo período ainda assim. 

Segundo publicado pelo próprio MAPA em sua página oficial13, a Ministra da

Agricultura explicou que: “O Ministério fez isso pelo princípio da precaução. Como nós

não  sabíamos  como  era  essa  mancha,  enquanto  isso  estava  sendo  analisado,  nós

suspendemos a pesca em vários estados brasileiros onde esse petróleo chegou”. (...)“A

gente já tem dados mostrando que não é necessário. A lagosta está sendo examinada, o

Ministério da Agricultura está fazendo uma série de testes, não há nada que justifique

acabar com a pesca agora”.

12  http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministra-garante-pagamento-a-pescadores-artesanais-da-regiao-nordeste-
afetada-pelo-oleo 
13  http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministra-garante-pagamento-a-pescadores-artesanais-da-regiao-nordeste-
afetada-pelo-oleo 
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O MAPA também divulgou  a  informação14 de  que  o  Executivo  federal  iria

realizar pagamento aos pescadores referente ao “(...) período que ficaram sem poder

fazer a pesca artesanal, a coleta de mariscos e caranguejos. O governo federal, como

prometido, vai fazer o pagamento desses dias que não puderam trabalhar e levar para

casa  o  sustento  de famílias”.  Além disso,  noticiou  que  o  pagamento  iria  beneficiar

inclusive os profissionais que não recebiam o benefício na época do defeso, como os

catadores de caranguejos e marisqueiras: “Eles também estarão nessa lista recebendo

um salário porque eles estão prejudicados na sua atividade principal, no seu ganha-

pão”15. 

Não deve passar despercebido que, no período de um dia (de 29/10/2019

para 30/10/2019) o MAPA divulgou informações oficiais de sentido oposto, proibindo, em

um  primeiro  momento,  a  atividade  pesqueira  e  autorizando-a,  no  momento

imediatamente  seguinte,  contribuindo significativamente  para  a  construção  da  atual

insegurança  da  população  quanto  aos  riscos  do  consumo  de  peixes  e  mariscos,

impactando diretamente na renda dos pescadores artesanais e marisqueiras.

Em 4 de novembro de 2019, foi juntada aos autos o Ofício nº 935/2019/SE-

MAPA, através do qual a Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP encaminhou ao MPF a

Nota Técnica 334/2019/CGRAP/DEMAP/SAP/MAPA.

Na referida Nota Técnica, a Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP informou

haver realizado a extração dos dados do Sistema Informatizado de Registro Geral da

Atividade Pesqueira – SisRGP, e a listagem nominal dos pescadores artesanais cadastrados

no  RGP com licença  em  situação  “DEFERIDA”,  os  quais  foram remetidas  em listas

anexas. Além disso, informou a SAP que ainda não haviam sido identificados todos os

14  http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministra-garante-pagamento-a-pescadores-artesanais-da-regiao-nordeste-
afetada-pelo-oleo 
15  http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministra-garante-pagamento-a-pescadores-artesanais-da-regiao-nordeste-
afetada-pelo-oleo 
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municípios afetados pelo vazamento e que tais informações estavam sendo levantadas

pelo IBAMA e o IBGE.

Segundo informado pela Secretaria de Aquicultura e Pesca, os números de

pescadores  profissionais  artesanais  atualmente  em  situação  regular  (inscrição

“deferida”) junto  ao  Registro  Geral  da  Atividade  Pesqueira  –  RGP,  referentes  aos

municípios sergipanos a seguir listados (apenas 8 municípios) é de 12.079 pescadores

profissionais artesanais.

1. Aracaju: 2.946 pescadores

2. Barra dos Coqueiros: 872 pescadores

3. Brejo Grande: 1.801 pescadores

4. Estância: 1.036 pescadores

5. Itaporanga D´Ajuda: 387 pescadores

6. Pacatuba: 1.823 pescadores

7. Pirambu: 1.872 pescadores

8. Indiaroba: 1.342 pescadores

TOTAL: 12.079 pescadores profissionais artesanais

Destaque-se  que  os  dados  supra  informados  pela  SAP  não  incluem  os

pescadores vinculados aos Municípios de Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das

Brotas, Santa Luzia do Itanhy, Laranjeiras, Maruim, São Cristóvão e Ilha das Flores, cujos

pescadores  também se  encontram (direta  ou  indiretamente)  atingidos  pelo  desastre

ambiental.

Sobre  tais  dados  disponibilizados  pela  SAP,  cumpre  recordar  que  os

pescadores artesanais com situação “deferida”, como indicado, são aqueles que tiveram

o  requerimento  de  inscrição  deferido  e  efetivada  a  inscrição  no  RGP,  para  fins  de

emissão  da  Licença  de  Aprendiz  de  Pesca  ou  da  Licença  Probatória  de  Pescador

Profissional, com a inserção dos dados do interessado no Sistema de Processamento de
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Dados – SisRGP, e a consequente geração de numeração única e sequencial, na condição

de inscrição "regular ativa"16. 

Não estão inseridos, portanto, nos dados informados pela SAP, todos aqueles

pescadores artesanais que detém protocolo de requerimento de inscrição do RGP, nem

aqueles  que  detém  protocolo  de  requerimento  de  regularização  do  RGP  suspenso

(válidos  para  fins  de demonstração de regularidade da atividade profissional),  cujas

apreciações  se  encontram  represadas  desde  2012,  conforme  detalharemos  no  item

seguinte.

Desse modo, pôde-se concluir, para fins de dimensionamento dos atingidos

pelas manchas de óleo que seriam beneficiados pela medida a ser editada pela União,

que milhares de pescadores artesanais e marisqueiras seriam excluídos. Isso porque o

número total de pescadores profissionais artesanais atualmente em atividade em Sergipe

era muito superior ao informado pela SAP, já que os dados disponibilizados não incluíam

os pescadores artesanais de todos os municípios atingidos e só se referiam àqueles que

detinham inscrições ativas. Além dessas duas situações, há, ainda, aqueles que exercem

a atividade sem inscrição ou protocolo de requerimento de inscrição junto ao RGP, fruto

das  dificuldades  enfrentadas  pela  categoria  do  pescador  artesanal  (dificuldades

socioeconômicas,  ausência  de  conhecimento  sobre  seus  direitos,  isolamento  de

comunidades tradicionais etc).

Note-se que o MPF tentou obter junto ao Ministério da Agricultura - MAPA,

inclusive através de novos ofícios, o número total atualizado dos pescadores artesanais

que exercem atualmente de forma regular a atividade pesqueira artesanal (aí incluídos

aqueles com inscrição deferida e aqueles que detém o protocolo de requerimento de

inscrição/regularização no RGP, dos 15 Municípios sergipanos impactados), tendo o órgão

fornecido informações incompletas.

16 Definição retirada da Instrução Normativa MPA – Ministério da Pesca e Aquicultura nº 06, de 16 de abril de 2010.
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A  confirmação  da  exclusão  de  milhares  de  pescadores  artesanais  e

marisqueiras  da  medida  que  seria  editada  pela  União  veio  através  do  Ofício  nº

972/2019/SE-MAPA, por meio do qual o Ministério da Agricultura prestou os seguintes

esclarecimentos:

a) o MAPA afirmou ter revogado a Instrução Normativa nº 52/2019, que era

subsidiada pelo Decreto nº 10.080/2019, na qual se estabelecia os períodos

de defeso adicionais para o ano de 2019 em razão do derramamento de óleo

no litoral nordestino, porque “ainda não se tem um laudo comprovando a

contaminação do pescado”. Acrescentou que outra razão para a revogação

deveu-se ao fato de que o pagamento do seguro-defeso beneficiaria apenas

os pescadores de camarões e lagosta, sendo que os marisqueiros e pescadores

de peixe, por exemplo, ficariam sem acesso a esse benefício. 

b) O MAPA informou que não houve nenhum ato normativo/administrativo que

respaldasse  tal  decisão  e  que,  como explicado,  “a  decisão  em revogar  a

Instrução Normativa MAPA nº 52/2019 foi a não abrangência de seus atos a

todos  os  pescadores  necessitados”.  Afirmou que  o  ato  administrativo  que

subsidiou tal  revogação foi  a Nota Técnica nº 151/2019/DEPOP/SAP/MAPA,

que anexou.

c)  Quanto à extensão dos benefícios aos pescadores e marisqueiros que

não  possuem  cadastro  junto  ao  RGP  –  Registro  Geral  da  Atividade

Pesqueira,  o  MAPA  afirmou  que  “não  há  nenhum  ato

normativo/administrativo  que  materializa  a  decisão  do  Governo  de

estender  o  benefício  aos  profissionais  pescadores/marisqueiros  não

cadastrados  junto  ao  Registro  Geral  da  Atividade  Pesqueira  –  RGP

justamente por não haver possibilidade de pagamento àqueles que não

possuem o RGP”. Afirmou que o inciso XXII do art. 2º da Lei 11.959, de 29 de

junho de 2009 define pescador profissional como: a pessoa física, brasileira
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ou  estrangeira  residente  no  país  que,  licenciada  pelo  órgão  público

competente,  exerce  a  pesca  para  fins  comerciais,  atendidos  os  critérios

estabelecidos na legislação específica. Ou seja, há a necessidade do indivíduo

ser licenciado para poder obter algum benefício do governo direcionado aos

pescadores profissionais”.

d) Dando seguimento, o MAPA informou, peremptoriamente, que “não haverá

pagamento a pessoas que não possuam RGP, logo, a SAP/MAPA não fará

nenhuma  identificação,  nesse  momento,  de  pessoas  que  pratiquem  a

pesca sem registro”.

Em conclusão, o MAPA esclareceu os objetivos do benefício que vinha sendo

desenhado pelo Governo Federal para os profissionais da pesca artesanal impactados

pelo desastre ambiental, salientando os seus limites restritos:

“O que a SAP/MAPA, em articulação com outros órgãos do Governo Federal,

está  propondo  é  a  instituição  do  Auxílio  Emergencial  Pecuniário  para  os

Pescadores Profissionais Artesanais inscritos no Registro Geral  da Atividade

Pesqueira com atuação em área estuarina e/ou marinha, domiciliados nos

municípios  atingidos  pelas  manchas  de  óleo.  A intenção  é  fornecer  dois

salários mínimos a esses pescadores. Não é um valor alto, mas considera-se

suficiente para proporcionar o mínimo para que as famílias dos pescadores

não passem necessidades. Apesar da situação de desespero dos pescadores

artesanais nordestinos, não há possibilidade de realizar o pagamento para

aqueles  que não estão nos  municípios  atingidos.  Logo,  o  recorte a  ser

utilizado  para  o  pagamento  do  auxílio  considerou  as  informações  do

Sistema do Registro Geral da Atividade Pesqueira – SISRGP e a lista dos

municípios  atingidos  publicada  formalmente pelo  Instituto  Brasileiro  do
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Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  –  IBAMA.  Assim,  o

pescador  deverá  estar  com  RGP  ativo,  comprovar  que  é  pescador

profissional  artesanal,  pescar  em áreas  estuarinas  e/ou marinhas  e  ter

domicílio  no  município  atingido  pelas  manchas  de  óleo,  nos  estados

declarados pelo IBAMA. Caso o acidente se prolongue, haverá a necessidade

dos órgãos do Governo Federal se reunirem novamente para verificarem uma

nova  ação  a  ser  tomada.  Para  liberação  do  Auxílio,  há  a  necessidade  de

publicação  de  Medida  Provisória.  Os  procedimentos  para  tal  já  foram

iniciados e a SAP/MAPA estará enviando à Casa Civil,  em breve, a Medida

Provisória para sanção presidencial.”

Além disso,  o  MAPA encaminhou  anexo ao  ofício  supra  examinado a  Nota

Técnica nº 151/2019/DEPOP/SAP/MAPA, da Secretaria da Aquicultura e Pesca – SAP, que

respaldou  a  revogação  da  Instrução  Normativa  MAPA nº  25/2019.  Na  referida  Nota

Técnica consta o reconhecimento de que, embora, na visão do MAPA, ainda não exista

nenhum laudo oficial que comprove que os camarões e lagostas estão contaminados pelo

petróleo  bruto  espalhado pelo  litoral  nordestino,  os transtornos  com esse desastre

continuam afetando os pescadores, razão pela qual está sendo formulado um Plano

de Apoio aos Pescadores atingidos por Manchas de Óleo no Litoral Brasileiro. Segundo

ali consignado pela SAP, as ações desse plano consistem em:

I – Identificar os locais atingidos pelas manchas de óleo;

II – Apoiar ações de limpeza dos locais em que a pesca foi/pode ser atingida;

III – Investigar os locais atingidos pelas manchas de óleo;

IV – Cadastrar os pescadores das localidades atingidas;

V – Criar o bolsa pesca;

VI – Pagamento do bolsa pesca.
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Segundo prossegue a Nota Técnica em análise, iniciou-se discussões para que

se pudesse definir  um outro tipo de auxílio financeiro aos pescadores atingidos pelo

desastre ambiental, o qual se encontrava em processo de formalização em conjunto com

todos  os  órgãos  governamentais  pertinentes  (Ministério  da  Economia,  Ministério  da

Cidadania, Casa Civil), visando englobar todos os Grupos de pescadores atingidos e não

somente os beneficiários do seguro-defeso.

A  medida  debatida  nos  expedientes  acima  examinados  foi  finalmente

publicada  no  D.O.U.  em 29  de  novembro  de 2019,  um mês  depois  que  a  Instrução

Normativa nº 52/2019 que instituía o seguro-defeso extraordinário havia sido revogada,

período  durante  o  qual  os  pescadores  artesanais  permaneceram prejudicados  e  sem

meios de subsistência. 

A nova norma consiste na  Medida Provisória  nº 908/2019,  que institui  o

“Auxílio Emergencial Pecuniário” para os pescadores profissionais artesanais inscritos e

ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, domiciliados nos Municípios afetados

pelas manchas de óleo segundo relação do IBAMA. A Medida Provisória assim dispõe:

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  no uso da atribuição  que lhe  confere o art.  62 da

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art.  1º  Fica  instituído  o  Auxílio  Emergencial  Pecuniário  para  os  pescadores

profissionais artesanais inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira,

com atuação em área marinha ou em área estuarina, domiciliados nos Municípios

afetados pelas manchas de óleo.

§  1º  Para  fins  do  disposto  no  caput,  os  Municípios  afetados  constam de  relação

disponível  no  sítio  eletrônico  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos

Recursos Naturais Renováveis, até a data de publicação desta Medida Provisória.

§ 2º O Auxílio Emergencial Pecuniário de que trata o caput corresponde ao valor de R$

1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais) e o pagamento será feito em duas

parcelas iguais.

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.  mp.  br 

24

http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.prse.mpf.mp.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO E DA CIDADÃ

§ 3º O pagamento do Auxílio Emergencial Pecuniário de que trata o caput será devido

ainda que o beneficiário tenha direito a outro valor pecuniário pago pela União no

mesmo período e seu recebimento não vedará a percepção cumulativa de benefícios

financeiros de outras políticas públicas.

§  4º  O Auxílio  Emergencial  Pecuniário  de que trata o  caput  e qualquer outro valor

recebido,  a  título  de  recomposição  pelos  danos  materiais  ou  morais  sofridos  em

decorrência das manchas de óleo, não serão considerados fonte de renda para: 

I - fins do disposto:

a) no art. 1º, § 4º, da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003; e

b) no art. 2º, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e

II - cálculo da renda para fins do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo

Federal e do Benefício de Prestação Continuada de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de

dezembro de 1993.

§ 5º A parcela do Auxílio Emergencial Pecuniário de que trata o caput poderá ser sacada

no  prazo  de  até  noventa  dias,  contado  da  data  da  disponibilização  do  crédito  ao

beneficiário.

Art. 2º Os recursos para operacionalização do Auxílio Emergencial Pecuniário de que

trata esta Medida Provisória correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao

Ministério  da  Cidadania,  sem  prejuízo  de  eventual  ressarcimento  dos  valores

despendidos com o pagamento do auxílio por quem tenha dado causa ao derramamento

do óleo.

Art.  3º  O  Auxílio  Emergencial  de  que  trata  esta  Medida  Provisória  será  pago  pelo

Ministério  da  Cidadania  aos  beneficiários  identificados  pelo  respectivo  Número  de

Identificação Social - NIS, por meio da Caixa Econômica Federal, com remuneração e

condições pactuadas em instrumento próprio.

Parágrafo  único.  Caberá  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

providenciar  e  encaminhar  ao  Ministério  da  Cidadania  a  relação  dos  pescadores

profissionais  artesanais  para  que  seja  operacionalizado  o  pagamento  do  Auxílio

Emergencial Pecuniário de que trata esta Medida Provisória.
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Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.”

Como se afere da leitura da MP nº 908/2019, em vigor desde 29/11/2019,

restou instituído um Auxílio Emergencial Pecuniário no valor de R$ 1.996,00, a ser pago

em  duas  parcelas  iguais,  para  os  pescadores  profissionais  artesanais  afetados  pelo

desastre ambiental do derramamento de óleo que preencham os seguintes requisitos:

a) ser pescador profissional artesanal  inscrito e ativo no Registro Geral da

Atividade  Pesqueira  –  RGP  com  atuação  em  área  marinha  ou  em  área

estuarina;

b) ser domiciliado em um dos Municípios afetados pelas manchas de óleo,

assim considerados  aqueles  que constam de relação  disponível  no sítio

eletrônico do IBAMA até a data de publicação da Medida Provisória.

Tais critérios, como veremos nos itens seguintes, importam na exclusão de

milhares  de  pescadores  artesanais  e  marisqueiras  do  recebimento  do  auxílio  de

emergência,  deixando-os  desamparados,  ainda  que esteja  igualmente  inviabilizado  o

exercício da atividade pesqueira/marisqueira em razão do desastre ambiental. 

Conforme publicação realizada pelo Ministério da Agricultura em sua página

oficial17,  na  data  de  03/12/2019,  a  medida  beneficiará  apenas  7.282 pescadores

artesanais no Estado de Sergipe com inscrição “ativa” no RGP, vinculados a somente

9  (nove)  Municípios  sergipanos18,  número  muito  inferior  ao  total  de    pescadores

profissionais  artesanais  efetivamente  impactados  pelo  desastre  ambiental  e

17 http://www.agricultura.gov.br/noticias/mais-de-65-mil-pescadores-artesanais-atingidos-por-manchas-de-oleo-irao-
receber-auxilio-emergencial 

18 A informação foi posteriormente corrigida através da NOTA TÉCNICA Nº 427/2019/CGRAP/DEMAP/SAP/MAPA, na 
qual se informou que são 11 os municípios abrangidos pela Mp nº 908/2019.
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atualmente  inscritos  ou  com  protocolos  de  requerimento  de  inscrição  e  de

regularização de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP. Vejamos os

números de beneficiados pela Medida Provisória publicados pelo MAPA19:

(Fonte:  http://www.agricultura.gov.br/noticias/mais-de-65-mil-pescadores-artesanais-atingidos-por-manchas-de-oleo-irao-receber-

auxilio-emergencial)

Dentre os pescadores artesanais excluídos do Auxílio Emergencial estão, como

esclarece o próprio Ministério da Agricultura em sua publicação oficial20, aqueles que

não possuem inscrição ativa, ou seja: os que possuem apenas protocolo de requerimento

de  inscrição;  protocolo  de  requerimento  de  regularização  (RGPs  suspensos/irregular

inativo);  e  pescadores  que  atuam  na  informalidade.  Trata-se  de  situações,  como

explicaremos no item seguinte, bastante comuns na atividade da pesca artesanal, seja

19 http://www.agricultura.gov.br/noticias/mais-de-65-mil-pescadores-artesanais-atingidos-por-manchas-de-oleo-irao-
receber-auxilio-emergencial Acesso em 04/12/2019.

20 http://www.agricultura.gov.br/noticias/mais-de-65-mil-pescadores-artesanais-atingidos-por-manchas-de-oleo-irao-
receber-auxilio-emergencial. Acesso em 04/12/2019.
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por omissão do órgão responsável pela apreciação dos requerimentos de inscrição e de

regularização,  seja  pelas  próprias  características  intrínsecas  a  essas  comunidades

tradicionais, suas dificuldades socioeconômicas, grau de instrução ou mesmo isolamento.

A situação é, inclusive, mais grave do que havia sido imaginada, já que a

Medida  Provisória  sequer  beneficiou  a  totalidade  de  pescadores  artesanais  com

inscrições ativas (deferidas) no RGP e domiciliados nos próprios municípios incluídos

no mapa de monitoramento de localidades afetadas do IBAMA. Com efeito, em Nota

Técnica  já  mencionada  nesta  petição  (nº  334/2019/CGRAP/DEMAP/SAP/MAPA),  a

Secretaria de Aquicultura e Pesca havia informado os seguintes números de pescadores

com inscrição ativa (deferida), em apenas 8 (oito) municípios sergipanos atingidos:

1. Aracaju: 2.946 pescadores

2. Barra dos Coqueiros: 872 pescadores

3. Brejo Grande: 1.801 pescadores

4. Estância: 1.036 pescadores

5. Itaporanga D´Ajuda: 387 pescadores

6. Pacatuba: 1.823 pescadores

7. Pirambu: 1.872 pescadores

8. Indiaroba: 1.342 pescadores

TOTAL: 12.079 pescadores profissionais artesanais

Já após a publicação da Medida Provisória, a SAP informou, em 05/12/2019,

através  da  NOTA  TÉCNICA  Nº  427/2019/CGRAP/DEMAP/SAP/MAPA  que  seriam

beneficiados  pescadores  de  11  (onze) e  não  9  (nove)  municípios  sergipanos  (como

consta, por equívoco, em seu site oficial21), bem como que o total de beneficiados pelo

auxílio era de 7.282 pescadores. Note-se que, não obstante o aumento do número de

21 http://www.agricultura.gov.br/noticias/mais-de-65-mil-pescadores-artesanais-atingidos-por-manchas-de-oleo-irao-
receber-auxilio-emergencial. Acesso em 05/12/2019.
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municípios  abrangidos (para 11),  ainda assim houve significativa disparidade entre o

número de inscritos no RGP e o número de beneficiados (de 12.079 para 7.282).  No

expediente encaminhado, a SAP não é clara quanto aos motivos pelos quais chegou a

excluir  até  mesmo  pescadores  com  inscrição  ativa e  domiciliados em  Município

inserido no mapa do IBAMA.

Observa-se a existência de situações gritantes, como é o caso dos Municípios

de  Brejo  Grande  e  Pacatuba,  nos  quais  a  SAP  havia  informado  a  presença,

respectivamente,  de  1.801 e 1.823 pescadores  profissionais  artesanais  com inscrição

ativa no RGP, porém informou que a MP nº 908/2019 só beneficiará 01 (Brejo Grande) e

12 (Pacatuba) pescadores. Vejamos a tabela comparativa, somando-se os dados acima

informados pela SAP:

Município Quantidade  de  pescadores
profissionais  com  inscrição  ativa
(deferida) informado pela SAP

Quantidade  de  pescadores
profissionais beneficiados pela MP
nº 908/2019 informado pela SAP

Aracaju 2.946 1.778

Barra dos Coqueiros 872 456

Estância 1.036 793

Itaporanga D´Ajuda 387 92

Pacatuba 1.823 12

Brejo Grande 1.801 1

Pirambu 1.872 1.433

Indiaroba 1.342 973

Nossa Senhora do Socorro Não informado 1.064

Santo Amaro das Brotas Não informado 680

São Cristóvão Não informado nenhum

Santa Luzia do Itanhy Não informado nenhum

Maruim Não informado nenhum

Laranjeiras Não informado nenhum

Ilha das Flores Não informado nenhum

Total                ? 7.282
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A SAP encaminhou, ainda, em anexo, a relação nominal dos 7.282 pescadores

beneficiados.

O fato é que, independentemente de preencherem o requisito formal previsto

na MP nº 908/2019 para recebimento do auxílio emergencial, todos aqueles pescadores

artesanais  e  marisqueiras  que  estejam,  de  fato,  com  o  exercício  de  sua  profissão

inviabilizada em razão do desastre ambiental  preenchem requisitos típicos do instituto

da responsabilidade civil, dada a presença do ilícito ambiental, do dano causado e do

nexo entre eles, fazendo jus ao recebimento de prestação pecuniária de emergência

para fins de subsistência, a ser paga pelo autor da infração (ainda desconhecido) e pela

União (que concorreu por omissão para a propagação do dano, além de dever responder

no caso de manchas órfãs ressarcindo-se posteriormente de forma regressiva).

O  teor  do  Ofício  EMI  nº  00083/2019  MAPA MCID  ME22,  através  do  qual  a

Ministra  da  Agricultura  encaminhou  a  proposta  da  Medida  Provisória  nº  908/2019  à

apreciação do Presidente da República, deixa claro que o Auxílio Emergencial Pecuniário

tem a finalidade de, provisoriamente, substituir a renda dos pescadores artesanais

atingidos,  “a  fim  de  minimizar  os  impactos  sociais  e  econômicos  desastrosos

advindos pela chegada do óleo no litoral brasileiro”. 

O ofício em comento é expresso ao fundamentar o Auxílio Emergencial no

fato de que “embora não haja uma proibição oficial do consumo e comercialização do

pescado em virtude das manchas de óleo, a atividade de pesca está inviabilizada,

pois a precaução impera entre pescadores e consumidores das regiões afetadas”.

Aduz-se,  também,  que  “diversos  municípios  listados  pelo  IBAMA  têm  entre  suas

principais atividades econômicas o turismo, porém, devido às informações veiculadas

na  imprensa,  os  turistas  estão  evitando  o  consumo,  prejudicando  ainda  mais  a

situação econômica do pescador dessas áreas atingidas”. 

22 https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140001 

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.  mp.  br 

30

http://www.prse.mpf.mp.br/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140001
http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.prse.mpf.mp.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO E DA CIDADÃ

Ao final, conclui-se, no Ofício em comento, que “esse recurso permitirá que

os  pescadores  afetados  tenham  uma  fonte  econômica  alternativa  enquanto  o

exercício  da atividade pesqueira  estiver  comprometido”.  Além disso,  pontua que,

“uma  vez  identificados  os  responsáveis  pelo  derramamento  do  petróleo,  estes

deverão ressarcir os gastos realizados pelo Governo Federal”.

 Tais  disposições  deixam  evidente  que  a  medida  instituída  tem nítido

caráter  reparatório  emergencial  (subsistência),  voltado  apenas  a  cobrir  as

necessidades  básicas  dos  profissionais  prejudicados,  não  se  confundindo  com

indenização  por  danos  materiais,  morais  ou  existenciais  decorrentes  do  desastre

ambiental. Tratou-se, como visto, do reconhecimento de que o derramamento de

óleo tornou inviável ou extremamente prejudicada a pesca artesanal, deixando os

pescadores  e marisqueiras  sem rendimentos  regulares,  os  quais  necessitavam ser

minimamente substituídos. 

A  exposição  de  tais  motivos  pelo  Ministério  da  Agricultura  e  seu

acatamento pela Presidência da República, que editou a Medida Provisória, deixa

claro que a União reconheceu a situação fática danosa aos pescadores artesanais e a

necessidade de reparação imediata através do fornecimento de uma fonte de renda

alternativa, bem como a sua responsabilidade por proporcioná-la, ainda que venha a

ressarcir-se posteriormente frente ao causador direto do dano. 

Esse caráter é reforçado na redação do art. 1º, §4º, da MP nº 908/2019, que

estabelece  que  nem  o  Auxílio  Emergencial  Pecuniário,  nem  qualquer  outro  valor

recebido  a  título  de  recomposição  pelos  danos  materiais  ou  morais  sofridos  em

decorrência  das  manchas  de  óleo,  serão  considerados  fonte  de  renda  para  fins  de

aferição  dos  requisitos  para  concessão  de  outros  benefícios  pagos  pela  União  ao

pescador contemplado pelo Auxílio.

Entretanto, é evidente que a reparação emergencial e de inegável caráter

alimentar instituída em âmbito federal foi cunhada em moldes extremamente restritivos
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quando  considerada  a  sua  natureza  de  pecúnia  emergencial  para  os  atingidos  pelo

derramamento de óleo,  em especial  as  comunidades  tradicionais  que sobrevivem da

pesca artesanal e da cata de marisco e das demais atividades tradicionais que integram

a cadeia produtiva comunitária de tais produtos, coletividade esta que, embora afetada

pelas manchas de óleo, não necessariamente dispõe de cadastro ativo perante o RGP ou

está  domiciliada  em  Município  constante  da  relação  de  localidades  elaborada  pelo

IBAMA.

3.2.INSUFICIÊNCIAS  E  INADEQUAÇÕES  DOS  REQUISITOS  PREVISTOS  NA  MEDIDA

PROVISÓRIA  Nº  908/2019.  EXCLUSÃO  INDEVIDA  DE  MILHARES  DE  PESCADORES

ARTESANAIS ATINGIDOS PELO DESASTRE AMBIENTAL.

3.2.1.DO REQUISITO REFERENTE À INSCRIÇÃO ATIVA NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE

PESQUEIRA. DA CARACTERIZAÇÃO DA CATEGORIA PESCADOR ARTESANAL. DA AUSÊNCIA DE

REALIZAÇÃO  DE  NOVOS  CADASTROS  PELO  PODER  PÚBLICO  E  A  CONSEQUENTE

DESATUALIZAÇÃO DO RGP. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA

AO PESCADOR. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.

A) CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL

No Brasil, a pesca possui grande expressão econômica e cultural, que se deve,

em grande  parte,  ao  fato  de o  país  contar  com uma das  maiores  costas  marítimas

contínuas do mundo23. 

As atividades de pesca representam fonte de alimento, renda e reprodução

cultural  para  diversas  comunidades,  que  dependem  diretamente  das  condições

23 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015.
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ecossistêmicas e climáticas e os conhecimentos associados dos ambientes que exploram,

para obter sucesso no exercício da pesca (LIMA & DIAS-NETO, 2002; SILVANO & BEGOSSI,

2010)24. Segundo Arlinghaus et. al., (2002), as populações de peixes têm importância

mundial  para a  geração de alimentos,  renda e para satisfazer  diversas  necessidades

sociais como, por exemplo, o lazer. Neste sentido, Silva (2010) destaca que, assim como

em outras partes do mundo, no Brasil, a pesca é mais do que uma atividade econômica,

e sim práticas socioculturais relacionadas ao uso do espaço aquático que conferem às

comunidades pesqueiras identidade própria25. 

A pesca,  desde  os  primórdios  da  humanidade,  representa  uma  atividade

fornecedora de alimento, renda, reprodução cultural; é uma atividade exploradora dos

recursos ambientais aquáticos e, dessa forma, totalmente dependente das condições

ambientais: dinâmica dos ecossistemas, dinâmicas das populações aquáticas, condições

climáticas etc. (LIMA e DIAS-NETO, 2002)26. 

De acordo com a Lei no 11.959/2009, a pesca é “toda operação, ação ou ato

tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros” (art.

2º,  III).  Ainda  segundo  a  referida  lei,  a atividade  pesqueira  compreende  “todos  os

processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento,

transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros” (art. 4º) e pode ser

classificada em comercial, também chamada de “profissional” e não-comercial, também

chamada de “não profissional”. 

Assim,  em  território  brasileiro  a  pesca  classifica-se,  nos  termos  da  Lei

11.959/09, como:

24 file:///C:/Users/MPF/Documents/ACPS%20pescadores/PESCA%20EXTRATIVISMO%20E
%20MARISCULTURA.pdf 

25 file:///C:/Users/MPF/Documents/ACPS%20pescadores/PESCA%20EXTRATIVISMO%20E
%20MARISCULTURA.pdf 

26 file:///C:/Users/MPF/Documents/ACPS%20pescadores/PESCA%20EXTRATIVISMO%20E
%20MARISCULTURA.pdf 
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a) Pesca não comercial27, que é subdividida em: 

a.1) científica; a.2) amadora; a.3) de subsistência; e

b) Pesca comercial28, que é subdividida em: 

b.1) industrial; b.2)  artesanal, sendo esta última a modalidade em que nos

concentraremos por inserir-se no objeto da presente demanda.

A  pesca  comercial/profissional,  como  o  próprio  nome  diz,  tem  como

finalidade a comercialização do produto extraído e é classificada de acordo com a escala

em que  é  realizada,  relações  econômicas  e  meios  de  produção,  sendo  dividida  em

artesanal e industrial. 

A atividade  pesqueira  artesanal29, objeto  da  presente  demanda,  se

caracteriza, nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei 11.959/2009: 

“quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime
de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria,
desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte” 

27 A pesca não-comercial/ não profissional, também é classificada de acordo com sua finalidade: pesca
científica,  quando  visa  à  pesquisa  de  peixes,  crustáceos,  moluscos  e  vegetais  aquáticos;  pesca  de
subsistência,  quando  praticada  para  fins  de  consumo  ou  escambo  (troca);  e  pesca  amadora,  com a
finalidade de lazer e desporto, dentro desta última se encaixando também a pesca subaquática. Mesmo
não objetivando a comercialização, estas três pescarias estão sujeitas à legislação específica tanto quanto
as  práticas  profissionais.  In:  file:///C:/Users/MPF/Documents/ACPS%20pescadores/PESCA
%20EXTRATIVISMO%20E%20MARISCULTURA.pdf 
28 A Maricultura também tem caráter comercial/ profissional e está relacionada à criação e ao cultivo de
espécies  marinhas  ou estuarinas  e,  de maneira  geral,  é  dividida em criação de  peixes  (piscicultura),
crustáceos (carcinicultura), moluscos (malacocultura) e cultivo de algas (algicultura) (CAVALLI, 2015). In:
file:///C:/Users/MPF/Documents/ACPS%20pescadores/PESCA%20EXTRATIVISMO%20E%20MARISCULTURA.pdf
29 Sobre a pesca artesanal lecional GARCIA: “De um modo geral, a pesca artesanal caracteriza-se pela
simplicidade das tecnologias empregadas, pelo baixo custo, pelo fato de ser cultivada, em grande parte,
por grupos com vínculos de parentesco, com o objetivo de subsistência familiar e comercialização em
baixa escala. Ou seja, trata-se de um regime produtivo extrativista de subsistência, em que os pescadores
utilizam embarcações de pequeno e médio porte, com pouca ou nenhuma sofisticação técnica, valendo-se
da pesca de linha ou vara, armadilhas artesanais, arpões, por meio do emprego de redes ou tarrafas, como
o cerco ou o emalhe, para a realização da pesca com participação familiar, que pode ser comercial e/ou
de subsistência.” GARCIA, Fernando Murilo  Costa.  Dano Ambiental  Existencial  –  Reflexos do Dano aos
Pescadores Artesanais. Editora Juruá, Curitiba, 2015.
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No mesmo sentido a Instrução Normativa MPA nº 6, de 29 de junho de 2012,

que assim define o pescador profissional da pesca artesanal:

Art. 2º. Para efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por:

(...)

II  -  Pescador  Profissional  na  Pesca  Artesanal:  aquele  que  exerce  a  atividade  de  pesca
profissional de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção
próprios  ou  mediante  contrato  de  parceria,  podendo  atuar  de  forma  desembarcada  ou
utilizar embarcação de pesca com Arqueação Bruta (AB) menor ou igual a 20 (vinte); e

É  importante  salientar  que  a  pesca  artesanal,  entretanto,  engloba  um

conjunto de atividades mais amplas do que as descritas no dispositivo acima transcrito,

compreendendo também todos os processos de pesca, explotação e exploração, cultivo,

conservação,  processamento,  transporte,  comercialização  e  pesquisa  dos  recursos

pesqueiros e os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os

reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da

pesca artesanal, nos termos do art. 4º,  caput e parágrafo único da Lei Geral de Pesca

(Lei 11.959/2009).

Art.  4o  A  atividade  pesqueira  compreende  todos  os  processos  de  pesca,  explotação  e
exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos
recursos pesqueiros.
Parágrafo único.  Consideram-se atividade pesqueira artesanal, para os efeitos desta Lei, os
trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em
embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal.

Assim, verifica-se que a própria Lei 11.959/2009 considera pescador não

só o homem ou a mulher que se lança ao mar para a pesca, mas também os (as)

marisqueiros  (as)  e  catadores  (as)  de  caranguejo  são  considerados  pescadores

profissionais artesanais que exercem a atividade de pesca de crustáceos (camarões e

caranguejos) ou moluscos (mariscos e ostras) abrangendo, portanto, atividades de
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extrativismo, onde são extraídas diretamente do ambiente espécies de crustáceos,

moluscos  e  vegetais  aquáticos.  Além  disso,  engloba  também  todos  os  demais

profissionais  que  confeccionam  os  apetrechos  utilizados  para  esse  fim,  os  que

auxiliam com o transporte do pescado, com a limpeza ou mesmo a comercialização

dos peixes, crustáceos, moluscos e demais produtos de origem marinha, que são

pescados,  coletados,  cultivados  ou  capturados30.  Desse  modo,  quando aludimos  à

categoria dos pescadores artesanais, abrangemos a todo o plexo de atividades acima

apontadas.

Destaque-se, ainda, que recentemente entrou em vigor a Lei nº 13.902/2019,

que define a marisqueira como a mulher que realiza artesanalmente essa atividade em

manguezais  de  maneira  contínua,  de  forma  autônoma  ou  em  regime  de  economia

familiar, para sustento próprio ou comercialização de parte da produção.

É relevante destacar que o então Ministério  da Pesca e Aquicultura (hoje

absorvido pelo Ministério  da Agricultura)  estimou que um em cada duzentos (1/200)

brasileiros é pescador artesanal, cadastrado ou não cadastrado, sendo esta categoria

responsável por aproximadamente 45% de toda a produção anual de pescado que aporta

ao mercado brasileiro31. Segundo Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento publicado pela

EMBRAPA32, há cerca de 1 milhão de pescadores no Brasil, sendo 99% deles enquadrado

na  pesca  artesanal.  Este  contingente  significativo  é  agregado  historicamente  em

comunidades  que  possuem  forma  de  organização  própria,  distribuídos  de  forma

heterogênea ao longo do litoral ou nas bacias hidrográficas brasileiras33. 

30 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015.

31 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015.

32 Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento “Pesca artesanal brasileira. Aspectos conceituais, históricos,
institucionais  e  prospectivos”,  Embrapa,  2014.  Disponível  em:
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108691/1/bpd3.pdf . Acesso em 30/112019.

33 O estado brasileiro,  por meio da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável  dos Povos e Comunidades
Tradicionais, define em seu decreto (No 6.040/07- DOU 8.2.2007) os povos e comunidades tradicionais como “grupos
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
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Ainda segundo o referido Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento publicado

pela EMBRAPA34, considerando as regiões brasileiras, nota-se que o nordeste, onde vive

a  maior  população  pesqueira  e  também a  mais  pobre  do  Brasil,  obteve  a  maior

produção em 2011, sendo a pesca artesanal marinha a principal provedora.

B) DO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA (RGP). DA DESATUALIZAÇÃO DO RGP

POR  OMISSÃO/INEFICIÊNCIA  DA  UNIÃO.  DA  EQUIPARAÇÃO  DO  PROTOCOLO  DE

REQUERIMENTO  DE  INSCRIÇÃO  INICIAL  E  DO  PROTOCOLO  DE  REGULARIZAÇÃO  DE

SUSPENSÃO NO RGP PARA FINS  DE EXERCÍCIO  REGULAR DA ATIVIDADE.  EXCLUSÃO DE

PESCADORES  ARTESANAIS  E  MARISQUEIRAS  PELA  MP  Nº  08/2019  QUE  AFRONTA  OS

PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O  registro  de  pescador  profissional  e  a  respectiva  licença  e  carteira

profissional são concedidos nos termos da Lei n. 11.959/2009, da Instrução Normativa n.

06/2012  e  do  Decreto  n.  8.425/2015,  àqueles  que  apresentarem pedido  perante  as

Representações do Ministério da Agricultura nos Estados. Com efeito, o art. 5º da Lei

11.959/2009  ainda  exige  a  inscrição  (matrícula)  de  todos  os  pescadores  junto  à

repartição competente: 

Art. 5o  O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato

autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas:

I  –  a  proteção  dos  ecossistemas  e  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico,  observados  os
princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais;

econômica,  utilizando conhecimentos,  inovações  e  práticas  gerados  e  transmitidos  pela  tradição”,  nos  quais  estão
inseridos os pescadores.  Porém, esta  classe recebeu mais atenção com a lei  que regula a  atividade pesqueira (Lei
11959/09  DOU 30.6.2009),  que  objetiva,  em um de  seus  artigos,  “o  desenvolvimento  socioeconômico,  cultural  e
profissional dos que exercem a atividade pesqueira, bem como de suas comunidades”. 
34 Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108691/1/bpd3.pdf . Acesso em 30/112019.
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II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das
populações com saberes tradicionais;

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos.

Sendo a pesca fonte de alimentação, emprego, renda e lazer, e tratando-se de

recursos limitados, com nítido interesse social na preservação dos estoques das espécies

existentes em águas nacionais, o Poder Público impõe uma série de regramentos legais

para a exploração da atividade, sobretudo no seu aspecto profissional. Em razão disso,

além da regularidade documental, o ato autorizativo considera os interesses ligados à

preservação  ambiental,  a  proteção  ao  trabalhador  e  a  segurança  alimentar  das

populações envolvidas (art. 5º da Lei n. 11.959/2009). E não poderia ser diferente, eis

que há necessidade de controle da exploração dos estoques, em benefício da própria

atividade pesqueira. Por isso, a Lei n. 11.959/2009 estabelece que: 

Art.  24.  Toda  pessoa,  física  ou  jurídica,  que  exerça  atividade  pesqueira  bem  como  a

embarcação  de  pesca  devem  ser  previamente  inscritas  no  Registro  Geral  da  Atividade

Pesqueira  –  RGP,  bem  como  no  Cadastro  Técnico  Federal  –  CFT  na  forma  da  legislação

específica. 

Segundo o mesmo diploma legal,  a autoridade competente deverá expedir

“licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo” (art. 25, IV). A lei busca

conciliar o exercício da atividade profissional da pesca com os demais interesses sociais,

especialmente  no tocante  ao  equilíbrio  ecológico  e  de  uso  sustentável  dos  recursos

naturais,  a  proteção do trabalhador,  os  interesses  das  populações  tradicionais,  e  de

segurança alimentar (art. 5º), de forma a possibilitar que o poder público, a partir dos

dados reunidos em cadastro próprio, realize monitoramento da atividade pesqueira e

seus impactos35. 

35 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015.
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O  Registro  Geral  da  Atividade  Pesqueira  é  regulamentado  pela  Instrução

Normativa n. 06, de 29 de junho de 2012, e pelo Decreto n. 8.425, de 31 de Março de

2015, tanto para o  pescador profissional artesanal (tutelados nesta demanda) quanto

para  o  pescador  profissional  industrial.  Podem  inscrever-se  os  brasileiros  natos  ou

naturalizados, e estrangeiros autorizados ao exercício profissional no país (art. 1º, §1º,

da  IN  n.  06/2012).  O  interessado  na  inscrição  deve  apresentar  o  pedido  com  a

documentação  exigida  pelo  artigo  4º  da  referida  IN.  A avaliação  dos  documentos  e

deferimento da inscrição do interessado será feita  mediante conferência  pelo órgão

público  responsável,  podendo  ser  condicionado  à  entrevista  pessoal  e  coleta  de

informações complementares (art. 6º da IN n. 06/2012). 

É de bom alvitre destacar que possuir inscrição no Registro Geral da Atividade

da Pesca confere ao pescador profissional  artesanal o caráter de regularidade à sua

atividade e lhe viabiliza a aquisição diversos direitos  (aposentadoria,  auxílio-doença,

auxílio-maternidade etc) . Tal inscrição, porém, não confere aos pescadores artesanais

automaticamente  o  direito  ao  seguro-defeso,  benefício  previdenciário  que  detém

hipóteses restritas de concessão, relacionadas à vedação do exercício profissional em

determinados períodos e para algumas espécies determinadas de pescado/crustáceo, por

motivos de caráter ambiental (reprodução dos animais). Trata-se de espécie de seguro-

desemprego dos pescadores, que devem atender a requisitos específicos, o que não é o

objeto de discussão desta Ação Civil Pública.

Como é sabido, a Medida Provisória nº 908/2019, que entrou em vigor em

29/11/2019,  instituiu  o  “Auxílio  Emergencial  Pecuniário para  os  pescadores

profissionais artesanais inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira,

domiciliados nos Municípios afetados pelas manchas de óleo”36. 

A expressão “inscritos e ativos”, utilizada pela MP nº 908/2019 para conferir o

auxílio  emergencial,  se  refere  à  situação  daqueles  que  tiveram  o  requerimento  de

36 Medida Provisória N.º 908, de 28 de novembro de 2019. Disponível em <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-
908-de-28-de-novembro-de-2019-230458558 >. Acesso em: 30 Nov. 2019.
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inscrição deferido e efetivado no RGP, para fins de emissão da Licença de Aprendiz de

Pesca ou da Licença Probatória de Pescador Profissional, com a inserção dos dados do

interessado no Sistema de Processamento de Dados adotado pelo MAPA (SisRGP), com a

consequente geração de numeração única, nos termos do art. 7º da Instrução Normativa

MPA nº 06, de 29 de junho de 2012. 

Para compreensão do requisito estabelecido na Medida Provisória nº 908/2019,

de que os pescadores artesanais devem estar  “inscritos e ativos” no RGP para fins de

recebimento do Auxílio Emergencial, transcrevemos o art. 18 da Instrução Normativa

MPA nº 06, de 16 de abril de 2020, que dispõe que:

Art. 18. A inscrição do Pescador Profissional ou do Aprendiz de Pesca no Registro Geral da

Pesca será enquadrada em uma das situações cadastrais discriminadas a seguir: 

I  -  Regular  Ativa:  quando  devidamente  inscrito,  nos  termos  da  presente  Instrução

Normativa; 

II - Irregular Inativa ou Suspensa: quando não for renovada no período préestabelecido ou

constatada  alguma  irregularidade,  sem  que  se  tenha  efetivado,  ainda,  o  seu

cancelamento; e 

III - Registro Cancelado: quando acontecer uma das hipóteses mencionada no art. 17, desta

Instrução Normativa. 

Verifica—se, assim, que estão excluídos do âmbito da medida emergencial

milhares de pescadores profissionais artesanais que aguardam há anos a apreciação

de seus requerimentos de inscrição no RGP, os quais se encontram represados desde

o ano de 2012. Note-se que, justamente por reconhecer sua própria inércia em apreciar

com eficiência os requerimentos de novas inscrições, bem como os requerimentos de

regularização de inscrições “irregulares inativas” e “suspensas”, foi editada a Portaria n.

1.275/2017-SEI,  bem  como  as  subsequentes  Portaria  nº  2.546/201737 e  Portaria  nº

37 A portaria  nº 2.546/2017,  que regula a autorização temporária  para o Registro Geral  da Atividade
Pesqueira,  na  categoria  Pescador  Profissional  Artesanal,  tem  validade  até  a  finalização  do
recadastramento  geral  pelo  Sistema  de  Registro  Geral  da  Atividade  Pesqueira  (SisRGP).  Durante  esse
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24/2019, buscando resguardar a própria subsistência dos pescadores, tornando válidos os

pedidos de registro e de regularização ainda não analisados. 

Com efeito, a Portaria nº 24/2019, atualmente em vigor, considera regular os

pescadores  que  detém  protocolo de  solicitação  de  Registro  Inicial  para  Licença  de

Pescador Profissional Artesanal entregues a partir do ano de 2014, bem como protocolo

de entrega de Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira - Reap como documento de

regularização das Licenças suspensas, cujo motivo de suspensão foi o descumprimento

do Art. 9º da Instrução Normativa MPA nº 6, de 29 de julho de 2012.

Constata-se que a Portaria n. 1.275/2017-SE , acima citada, garantia o direito

de pesca através dos protocolos  de solicitação de Registro iniciais  ou de entrega de

relatório de manutenção de cadastro na categoria de pescador profissional, devidamente

atestado pelo órgão competente, como documentos válidos para o pleno exercício da

atividade de pesca, sem limitação temporal, ou seja, ela ao menos regularizava o direito

de  pescar  de  todos  os  que  têm  protocolo  ainda  não  apreciado.  Já  a  Portaria  nº

2.546/201738 e a atualmente em vigor Portaria nº 24/2019, consideram válidos apenas os

protocolos entregues a partir do ano de 2014,

Observe-se que esse raciocínio restritivo estabelecido pela citada Portaria nº

24/2019, que considera regular apenas os pescadores que detêm protocolo entregues a

período, serão válidos para o exercício da atividade pesqueira junto aos órgãos de controle e fiscalização
os protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal, entregues a
partir de 2014, e os de entrega de Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira (REAP) que ainda não
foram devidamente  analisados  e  regularizados  pelos  Escritórios  Federais  de  Aquicultura  e  Pesca  dos
Estados  (EFAPs).  A regularização  prevista  pela  portaria,  no  entanto,  não  dá  direito  aos  pescadores
requererem o seguro defeso.
38 A portaria  nº 2.546/2017,  que regula a autorização temporária  para o Registro Geral  da Atividade
Pesqueira,  na  categoria  Pescador  Profissional  Artesanal,  tem  validade  até  a  finalização  do
recadastramento  geral  pelo  Sistema  de  Registro  Geral  da  Atividade  Pesqueira  (SisRGP).  Durante  esse
período, serão válidos para o exercício da atividade pesqueira junto aos órgãos de controle e fiscalização
os protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal, entregues a
partir de 2014, e os de entrega de Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira (REAP) que ainda não
foram devidamente  analisados  e  regularizados  pelos  Escritórios  Federais  de  Aquicultura  e  Pesca  dos
Estados  (EFAPs).  A regularização  prevista  pela  portaria,  no  entanto,  não  dá  direito  aos  pescadores
requererem o seguro defeso.
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partir do ano de 2014, é o mesmo encampado pela Fundação Renova, responsável pela

reparação e pagamento das indenizações aos pescadores atingidos pela lama da Samarco

(bacia do Rio Doce)39. Esta só reconhece os protocolos de 2014 em diante, prejudicando

inúmeros pescadores,  pois,  como o desastre foi  em 2015 (e é preciso demonstrar  a

condição de pescador regularizado em 2015), a massa de protocolos anteriores a essa

data  guarda  diversos  pedidos  daquela  região.  A  diferença  do  valor  da  política

indenizatória para quem tem e quem não tem RGP é brutal40. 

Não faz o menor sentido procurar beneficiar aqueles que aguardam desde o

ano de 2014 a manifestação da Administração, e deixar de atender àqueles que esperam

ainda há mais tempo. Sem dúvida, o disposto no mencionado artigo viola frontalmente o

princípio da isonomia. Comprovada a existência de protocolo de solicitação de Registro

Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal e inexistindo análise por parte da

Administração, resta demonstrada a ilegal omissão estatal, cabendo ao Estado tomar as

providências cabíveis para que a mencionada omissão não impeça o exercício de direitos

fundamentais pelos administrados.

As instruções Normativas e Portaria acima citadas tem como pano de fundo a

necessidade de amenizar os efeitos do descontrole e ineficiência na gestão do sistema

do RGP -  Registro Geral  de Atividade Pesqueira, hoje sob controle administrativo do

MAPA,  por  sua  Secretaria  Nacional  de  Pesca  e  Aquicultura  -  SAP.  Esses  atos

administrativos foram editados porque milhares e milhares de pescadores hoje estão

com suas solicitações de RGP represadas, bem como com RGPs indevidamente suspensas

ou  canceladas,  seja  em  razão  da  não  renovação,  seja  em  razão  de  portarias  que

ordenaram essas suspensões em abstrato, ao arrepio do devido processo legal que a

Constituição Federal garante inclusive no âmbito dos processos administrativos. 

39 Excerto retirado da ACP nº 1012072-89.2018.4.01.3400 , disponível no site da DPU 
https://www.dpu.def.br/images/df_acp_seguro_defeso.pdf . Acesso em 06/12/2019
40 Excerto retirado da ACP nº 1012072-89.2018.4.01.3400 , disponível no site da DPU 
https://www.dpu.def.br/images/df_acp_seguro_defeso.pdf . Acesso em 06/12/2019
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Tal situação foi objeto da ACP nº  1012072-89.2018.4.01.3400, proposta pela

DPU perante a 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, na qual foi proferida

liminar reconhecendo a situação ora narrada e afastando o limite temporal  imposto

para fins de reconhecimento da regularidade da atividade pesqueira daquele que detém

protocolo de requerimento de inscrição/regularização de seu RGP:

“Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para afastar a aplicação do

limite  temporal  previsto  no  art.  2º  da  Portaria  SAP nº.  2.546-SEI/2017,  bem como  a

restrição prevista no art. 4º, §2º, da mesma portaria. Assevero que, para a concessão do

seguro-defeso  pelo  INSS,  deverão  ser  observados  todos  os  demais  requisitos  legalmente

previstos,  razão  pela  qual  a  presente  decisão  apenas  possibilita  a  habilitação  dos

pescadores  que possuam protocolos  de solicitação de Registro  Inicial  para  Licença de

Pescador Profissional Artesanal, ainda que anteriores ao ano de 2014, ao recebimento do

benefício,  ou  seja,  apenas  se  considera  que  os  mencionados  protocolos  deverão  ser

considerados como documento equivalente ao registro a que se refere o art. 2º, inciso I,

da  Lei  nº.  10.779/2003.  No  que  tange  ao  pedido  para  que  "sejam  oportunizados  aos

pescadores  o  processamento  de  pedidos  de  registro  e  fixado  prazo  que  razoável  para  a

apreciação  e  decisão  administrativa",  observo  que  este  Juízo  não  detém  elementos  no

presente momento para fixação do mencionado prazo. Assim, postergo a apreciação deste

pedido para depois da contestação, ocasião em que a União deverá fornecer maiores subsídios

sobre a quantidade de pedidos pendentes e sobre a previsão de prazo para a sua análise. 

Fixo  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  o  cumprimento  da  presente  decisão.  Publique-se.

Registre-se. Intimem-se. Citem-se os réus. 

Brasília,  DF,  23  de  julho  de  2018.  LIVIANE  KELLY  SOARES  VASCONCELOS  Juíza  Federal

Substituta”

Observe-se, inclusive, que com a  edição da Portaria nº 24/2019 pelo MAPA,

que  mantém  a  limitação  temporal  estabelecida  na  Portaria  anterior,  ocorreu

descumprimento da decisão judicial acima transcrita, já que a portaria tem o mesmo

conteúdo da anterior (2546-SEI).
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Além disso, é sabido que a realização de novos cadastros no Registro Geral

da Atividade Pesqueira se encontra suspensa desde o ano de 2012. O fato é, inclusive,

objeto  de  diversas demandas  judiciais  que  buscam  sanar  deficiências  e  falhas  do

referido Sistema RGP, dentre as quais citamos a ACP proposta pelo MPF em Pernambuco

de nº 0804924-78.2017.4.05.8300, ACP proposta pelo MPF no Rio Grande do Sul de nº

5050920-85.2017.4.04.7100,  ACP  proposta  pelo  MPF  no  Pará  de  nº  1682-

70.2011.4.01.3902, sendo também reconhecido pela própria Administração Pública, que

vem editando sucessivos atos normativos que “regularizam” provisoriamente a situação

mas privam os pescadores de diversos direitos, a exemplo do seguro-defeso.

Frise-se,  inclusive,  que  a  recente  conjuntura  de  constante  alteração  das

atribuições  para  a  realização  das  políticas  de  pesca  e  aquicultura,  no  âmbito  do

Executivo  Federal,  é  fator  que  notadamente  gerou  entraves  no  andamento  da

apreciação das inscrições no RGP e na subsequente liberação das licenças aos pescadores

profissionais.  Observe-se  que,  após  a  extinção  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura

(MPA), em 2015, suas atribuições foram incorporadas pelo Ministério da Agricultura e,

com a publicação do Decreto n. 9.004/2017,  transferidas  ao Ministério  da Indústria,

Comércio Exterior e Serviços. Posteriormente, em novembro de 2017, tais atribuições da

SAP – Secretaria de Aquicultura e Pesca foram vinculadas à Presidência da República, por

meio  da Lei  nº  13.502/2017  e  Decreto  9.330/2018  e,  mais  recentemente,  suas

competências  foram  novamente  transferidas  ao  MAPA,  prolongando-se  o  ciclo  de

entraves e atrasos na apreciação das inscrições no RGP. 

É importante ressaltar, desde já, que a má-fé de possíveis requerentes de

inscrição ou de sua regularização no RGP não pode ser presumida. Deve, ao revés, ser

provada  e,  caso  constatada,  punida  nos  termos  da  lei,  em  aplicação  inclusive  da

responsabilidade penal. 

Além dessas duas situações, há, ainda, aqueles que exercem a atividade sem

inscrição ou protocolo de requerimento de inscrição junto ao RGP, fruto das dificuldades
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enfrentadas  pela  categoria  do  pescador  artesanal  (dificuldades  socioeconômicas,

ausência de conhecimento sobre seus direitos, isolamento de comunidades tradicionais

etc).

É justamente por tais razões que a inscrição ativa no RGP, atualmente, não

pode  servir  como parâmetro  para  aferir  o  quantitativo  de pescadores  artesanais

existentes no Brasil, já que o cadastro se encontra desatualizado. Tanto é assim que

a  própria  União  vem  editando  sucessivos  atos  normativos,  acima  citados,  que

reputam em regular atividade os pescadores profissionais que detenham protocolo

de inscrição ou de regularização de sua inscrição no RGP.

Com ainda maior razão, o requisito imposto pela MP nº 908/2019 (possuir

inscrição  “ativa”  no  RGP)  não  pode  ser  utilizado  para  definir  os  pescadores

artesanais  impactados  pelo  desastre  ambiental,  uma  vez  que  finda  por  excluir

milhares de pescadores artesanais do auxílio emergencial  que não preenchem tal

requisito formal por inércia/ineficiência da própria União.

Desse  modo,  mostra-se,  deveras,  injustificável  que  a  instituição  do

benefício alimentar e voltado à subsistência dos pescadores artesanais atingidos pelo

derramamento  de  óleo  venha  a  ser  realizada  com  a  exclusão  de  milhares  de

profissionais que são considerados plenamente regulares pela própria UNIÃO, eis que

ciente o ente federal de que a mora da Administração Pública na apreciação de tais

requerimentos  não  lhes  pode  ser  imputada.  Não  há  qualquer  razoabilidade  em

excluir pescadores profissionais que a própria União reputa em atividade regular da

pesca artesanal de um auxílio cuja motivação fora justamente a inviabilização dessa

atividade.  Ou  seja,  a  União  reconhece  que  a  atividade  profissional  desses

pescadores  artesanais  é  regular  (através  dos  atos  normativos  acima  citados);

reconhece que a atividade restou inviabilizada pelo derramamento de óleo e institui

auxílio emergencial  através da MP nº 908/2019, porém, exclui,  deliberadamente,
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aqueles  que  ainda  não  tiveram  seus  requerimentos  de  inscrição/regularização

apreciados em razão de sua própria ineficiência. 

Trata-se, sem dúvidas, de comportamento contraditório e que não pode

ser utilizado pelo ente que deu causa à situação alegada. Percebe-se incoerência na

medida adotada pela citada MP, bem como a inadequação ao fim pretendido, qual

seja, garantir, minimamente e em caráter emergencial, os meios de subsistência aos

pescadores artesanais que se encontram impedidos do pleno exercício da atividade

da pesca em razão das manchas de óleo. 

Tal conduta afronta o postulado básico de  boa-fé objetiva, que estabelece

deveres de lealdade e honestidade, do qual se extrai a vedação  nemo potest venire

contra factum proprium, que proíbe a prática de comportamentos contraditórios, e é

sintetizada na conhecida expressão “que ninguém poderá se beneficiar  alegando sua

própria torpeza”.

Com  efeito,  não  há  como  negar  que  a  lesão  a  direitos  dos  pescadores

artesanais perpetua-se pelo tempo, há 7 (sete) anos, de norte a sul do Brasil, causando

severos prejuízos aos trabalhadores da pesca. Trata-se de grave violação constitucional a

direitos humanos.

Observa-se,  portanto,  a  existência  de  grande  demanda  reprimida  dos

pescadores artesanais  no que toca à regularização de suas inscrições no Registro

Geral da Atividade Pesqueira, uma vez que novos cadastros não são deferidos há

anos.  Milhares,  portanto,  são  aqueles  que  detém  somente  o  protocolo  de

requerimento  de  inscrição  no  RGP  ou  o  protocolo  de  regularização  do  RGP

(suspensos), não lhes podendo ser atribuída a responsabilidade por tal situação nem

por ela serem penalizados.

É  por  tais  razões  que  se  reputa  descabido  o  requisito  estabelecido  pela

Medida Provisória nº 908/2019, que institui o “Auxílio Emergencial Pecuniário” apenas

para os pescadores profissionais artesanais que estejam inscritos e ativos no RGP (art.
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1º). Mostra-se, deveras, absurdo, penalizar o pescador artesanal que aguarda – quiçá há

anos –  da União, a análise de seu requerimento de inscrição no RGP ou de regularização

de  seu  cadastro,  excluindo-o  do  recebimento  de  prestação  pecuniária  de  caráter

alimentar em razão da ausência de requisito formal à qual não deu causa. 

Além disso, há, também, a situação daqueles que efetivamente não possuem

inscrição no RGP e tampouco possuem o requerimento de protocolo de tal inscrição.

Para  a  atuação  informal  na  pesca  artesanal  contribuem  fatores  como  a  baixa

escolaridade,  pouco  conhecimento  da  legislação  ou  a  dificuldade  de  acesso  das

comunidades tradicionais que vivem em locais mais isolados ou de difícil acesso, o que

reforça  a  distância  entre  o  quantitativo  de  pescadores  cadastrados  no  RGP e  a

realidade existente de profissionais que vivem da pesca artesanal.

A fragilidade  dessa  base  de  dados  é  apontada no  Boletim  de  Pesquisa  e

Desenvolvimento  publicado  pela  EMBRAPA41 em  2014,  intitulado  “Pesca  artesanal

brasileira. Aspectos conceituais, históricos, institucionais e prospectivos”. Vejamos:

“Dada a extensão marítima e coleção hídrica brasileira,  as comunidades que praticam a

pesca artesanal se distribuem de forma adaptativa em seus territórios adjacentes a estes

espaços,  e  suas  pescarias  são  influenciadas  pelos  mais  diversos  fatores,  conforme citado

anteriormente.  Tal  fato  exige  um  esforço  diferenciado  para  a  obtenção  contínua  de

informações pesqueiras por parte dos gestores e tomadores de decisão. A obtenção de dados

por meio de monitoramentos é uma ferramenta fundamental para o conhecimento do atual

estado dos estoques pesqueiros e é crucial para o planejamento e ordenamento da atividade

(FRAGA et al., 2008).  Quando focamos na base de dados pesqueira no Brasil verificamos

uma  notável  fragilidade  e  descontinuidade,  principalmente  para  a  pesca  artesanal.

Historicamente,  a  aquisição  foi  dividida  por  ambiente  (marinho  e  continental),  com

metodologias  diferenciadas  de  coleta  e  análise.  Muitos  estados  adotaram  seus  próprios

mecanismos  de  monitoramento,  dificultando  a  consolidação  e  a  padronização  das

informações.  Durante  muitos  anos,  a  base  de  dados  marinha  foi  administrada  pelo

41 Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108691/1/bpd3.pdf . Acesso em 30/112019.
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STATPESCA/IBAMA42 e que posteriormente foi agregada a outras bases de dados, como a da

fundação PROZEE (MPA, 2011). Ainda, os dados do STATPESCA são de 2005 até meados de

2007,  e  não  estão  disponíveis  para  todos  os  estados.  Ainda,  em  muitos  estados,  as

informações não estão disponíveis ao longo do ano, apenas em alguns meses. Hoje, as poucas

iniciativas de sucesso são pontuais e não se tornam políticas institucionais efetivas. Portanto,

o  ordenamento  do  setor  passa  necessariamente  pela  construção  de  uma  base  de  dados

contínua  e,  sobretudo,  unificado  da  pesca  artesanal.  No  entanto,  os  conflitos  entre

instituições  governamentais  e  a  segregação  de  responsabilidades  emperram  o

desenvolvimento de uma política unificada para o monitoramento e estatística.”

Com isso tem-se que a exclusão dos pescadores artesanais do recebimento do

auxílio emergencial baseando-se na ausência de inscrição ativa no RGP mostra-se um

critério  irrazoável  e  desproporcional,  seja  porque  a  União  não  vem  realizando  a

apreciação de novos requerimentos e de regularização de cadastros (caso em que os

pescadores detêm apenas os protocolos de requerimento), seja porque o Registro Geral

da  Atividade  Pesqueira  se  encontra  desatualizado,  havendo  milhares  de  pescadores

artesanais que atuam informalmente no exercício de atividades tradicionais passadas de

geração em geração em suas comunidades. Assim, privá-los do recebimento de prestação

de caráter alimentar que possui a finalidade de garantir-lhes, minimamente, meios de

subsistência  ante  as  graves  dificuldades  causadas  pelo  desastre  ambiental  afronta,

inegavelmente,  o princípio  da igualdade e o valor  fundante  da dignidade da pessoa

humana.

3.2.2. DO REQUISITO GEOGRÁFICO. DOMICÍLIO EM MUNICÍPIO INSERIDO NA RELAÇÃO DE

LOCALIDADES  AFETADAS  PELAS  MANCHAS  DE  ÓLEO  DO  IBAMA.  INADEQUAÇÃO  E

INSUFICIÊNCIA DO  REQUISITO  PARA A IDENTIFICAÇÃO  DOS  PESCADORES  ARTESANAIS  E

42 Desenvolvido pelo IBAMA, o ESTATPESCA é um sistema baseado em um censo estrutural da atividade pesqueira,
nos locais de desembarque de pescado, a partir do qual é delineado e implementado um programa contínuo de
coleta de dados 
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MARISQUEIRAS.  DO  IMPACTO  DIREITO  E  INDIRETO.  PRINCÍPIOS  DA  ISONOMIA  E  DA

RAZOABILIDADE.

No presente item demonstraremos a completa inadequação e irrazoabilidade

do  parâmetro  utilizado  pela  Medida  Provisória  nº  908/2019  para  instituir  o  “Auxílio

Emergencial  Pecuniário” para os  pescadores  artesanais  e marisqueiras  atingidos  pelo

derramamento de óleo no litoral nordestino, consistente no requisito  de que estejam

domiciliados  nos  Municípios  afetados  que  constam de  relação  disponível  no  sítio

eletrônico do IBAMA, até a data de sua publicação, nos termos dispostos em seu art. 1º,

§1º:

Art.  1º  Fica  instituído  o  Auxílio  Emergencial  Pecuniário  para  os  pescadores  profissionais

artesanais inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, com atuação em área

marinha ou em área estuarina,  domiciliados nos Municípios afetados pelas manchas de

óleo.

§ 1º Para fins do disposto no     caput  , os Municípios afetados constam de relação disponível

no sítio  eletrônico  do Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente e dos  Recursos  Naturais

Renováveis, até a data de publicação desta Medida Provisória.

Durante  a  instrução  do  feito,  observou-se,  desde  as  primeiras  diligências

investigatórias realizadas, que a formulação da medida emergencial a ser adotada pela

União  tinha  como  um  dos  critérios  para  sua  concessão  o  domicílio  do  pescador  e

marisqueira artesanal em um dos Municípios inseridos no mapa de áreas afetadas pelo

IBAMA, publicado em seu site oficial.

Como já mencionado nos itens anteriores, antes mesmo da edição da Medida

Provisória nº 908/2019, tendo em conta as notícias veiculadas pelo próprio Ministério da

Agricultura no sentido de que concederia alguma espécie de benefício extraordinário aos

pescadores atingidos pelo desastre ambiental, verificou-se a necessidade de esclarecer
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qual  seria  a  extensão  do  benefício  a  ser  concedido,  ou  seja,  quem  seriam  os

beneficiários  da  medida,  a  fim  de  evitar  que  comunidades  inteiras  restassem

excluídas e privadas de meios de subsistência.

Foi por tal motivo que o MPF encaminhou ofícios ao Ministério da Agricultura,

dentre os quais o de nº 571/2019, para que o órgão esclarecesse a amplitude da medida

emergencial que iria ser adotada.

Dentre  as  respostas  encaminhadas  pelo  Ministério  está  o  Ofício  nº

972/2019/SE-MAPA,  enviado  em  18/11/2019,  através  do  qual  se  esclareceu  que  o

“benefício”  que  vinha  sendo  desenhado  pelo  Governo  Federal  para  os  profissionais

artesanais  da  pesca  e  marisco  impactados  pelo  desastre  ambiental  possuía  limites

restritos, dentre os quais o de que o pescador artesanal a ser beneficiado deveria

estar domiciliado nos municípios atingidos pelas manchas de óleo. Vejamos:

“O que a SAP/MAPA, em articulação com outros órgãos do Governo Federal,

está  propondo  é  a  instituição  do  Auxílio  Emergencial  Pecuniário  para  os

Pescadores Profissionais Artesanais inscritos no Registro Geral  da Atividade

Pesqueira com atuação em área estuarina e/ou marinha,  domiciliados nos

municípios  atingidos  pelas  manchas  de  óleo.  A intenção é  fornecer  dois

salários mínimos a esses pescadores. Não é um valor alto, mas considera-se

suficiente para proporcionar o mínimo para que as famílias dos pescadores

não passem necessidades. Apesar da situação de desespero dos pescadores

artesanais nordestinos, não há possibilidade de realizar o pagamento para

aqueles  que não estão nos  municípios  atingidos.  Logo,  o  recorte a  ser

utilizado  para  o  pagamento  do  auxílio  con  siderou  as  informações  do

Sistema do Registro Geral da Atividade Pesqueira – SISRGP e a lista dos

municípios  atingidos  publicada  formalmente pelo  Instituto  Brasileiro  do

Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  –  IBAMA.  Assim,  o
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pescador  deverá  estar  com  RGP  ativo,  comprovar  que  é  pescador

profissional  artesanal,  pescar  em áreas  estuarinas  e/ou marinhas  e  ter

domicílio  no  município  atingido  pelas  manchas  de  óleo,  nos  estados

declarados pelo IBAMA. Caso o acidente se prolongue, haverá a necessidade

dos órgãos do Governo Federal se reunirem novamente para verificarem uma

nova  ação  a  ser  tomada.  Para  liberação  do  Auxílio,  há  a  necessidade  de

publicação  de  Medida  Provisória.  Os  procedimentos  para  tal  já  foram

iniciados e a SAP/MAPA estará enviando à Casa Civil,  em breve, a Medida

Provisória para sanção presidencial.”

Com o aludido ofício,  verificou-se que a  medida emergencial  que estava

sendo gestada pelo ente federal em favor dos pescadores deixaria de fora milhares de

profissionais  artesanais  que  estavam  direta  e  indiretamente  impactados  pelo

desastre ambiental.  Já naquele momento, o MAPA havia deixado claro que a medida

visava atender emergencialmente apenas o pescador com RGP ativo, com exercício da

pesca em áreas estuarinas e/ou marinhas e que tivesse domicílio em município no qual

o IBAMA houvesse registrado a presença de manchas de óleo.

Não foi por outro motivo que o MPF, considerando as hipóteses restritivas em

que seria editada a medida emergencial anunciada, convocou reunião de urgência com

as comunidades de pescadores e marisqueiras artesanais do Estado de Sergipe, a fim de

colher  junto  a  eles  informações  sobre  os  Municípios  sergipanos  que  não  estavam

incluídos no mapa de monitoramento do IBAMA de localidades afetadas pelas manchas de

óleo. A reunião fora realizada em 12/11/2019, em conjunto com o Ministério Público do

Estado de Sergipe e pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe - UFS que vinham

realizando análises nas áreas afetadas, conforme se verifica na Ata de Reunião acostada

aos autos do Inquérito Civil.
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Naquela oportunidade, representantes de pescadores e marisqueiras de vários

municípios sergipanos informaram que diversas localidades afetadas,   seja direta seja

indiretamente  ,  pelo  desastre  ambiental,  não  estavam  inseridas  no  mapa  oficial

publicado pelo IBAMA e que serviria de base para a medida emergencial destinada a

beneficiar os pescadores, de modo que milhares deles restariam excluídos. Os Municípios

que, segundo as comunidades tradicionais ali presentes, estariam,  naquele momento,

excluídos, eram 8 (oito): São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Santa Luzia do Itanhy,

Santo Amaro das Brotas, Maruim, Indiaroba, Laranjeiras e Ilha das Flores.

A situação efetivamente correspondia ao cenário real, já que a análise do

mapa  de  monitoramento  publicado  pelo  IBAMA naquela  data,  em  sua  página  web

oficial43, contava com 7 (sete) Municípios sergipanos com registros de manchas de óleo:

Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itaporanga D´Ajuda, Pacatuba, Brejo Grande,

Pirambu. 

Posteriormente, foram inseridos pelo IBAMA no mapa de localidades afetadas

também os Municípios de Santo Amaro das Brotas (em 22/11/2019) e Nossa Senhora do

Socorro  (em  21/11/2019),  conforme  pode  ser  verificado  na  publicação  atualizada

diariamente44.  Na  data  de  publicação  da  MP  nº  908/2019,  portanto,  09  (nove)

Municípios se encontravam inseridos na relação de localidades afetadas do IBAMA e

06 (seis) permanecem fora dela:

Municípios  inseridos  no  mapa  de  áreas
afetadas por manchas de óleo do IBAMA até
4/12/2019

Municípios não inseridos no mapa de áreas
afetadas por manchas de óleo do IBAMA até
4/12/2019

Aracaju São Cristóvão

43 www.ibama.gov.br/phocadownload/emergenciasambientais/2019/manchasdeoleo/2019-11-
12_LOCALIDADES_AFETADAS.xlsx 

44 www.ibama.gov.br/phocadownload/emergenciasambientais/2019/manchasdeoleo/2019-12-03-
LOCALIDADES_AFETADAS_planilha.xlsx 
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Barra dos Coqueiros Santa Luzia do Itanhy

Estância Maruim

Itaporanga D´Ajuda Indiaroba

Pacatuba Laranjeiras

Brejo Grande Ilha das Flores

Pirambu

Nossa Senhora do Socorro

Santo Amaro das Brotas

Tais  dados  revelaram  que  milhares  de  pescadores  e  marisqueiras

(  independentemente de possuírem ou não RGP ativo  ) que são domiciliados nesses 06

(seis)  Municípios  não  inseridos  na  relação  do  IBAMA não  receberiam  o  auxílio

emergencial  que  viria  a  ser  editado  pela  União,  embora  estivessem  igualmente

impactados pelo derramamento do óleo, seja porque exercem suas atividades em

Municípios afetados pelas manchas (ainda que residam em outra cidade), seja em

razão  da  amplamente  divulgada  queda  nas  vendas  de  pescados  e  mariscos,

reconhecida inclusive pelo próprio Ministério da Agricultura.

Quanto  ao  ponto,  é  fundamental  assentar  que  a  situação  existencial  dos

pescadores  artesanais  e  marisqueiras  é  impactada  pelo  desastre  ambiental  do

derramamento de óleo de forma direta e de forma indireta (ou de ambas as formas). 

O  impacto  direto decorre do  fato  de  seu  ambiente  de  trabalho  (mar,

estuários,  mangues,  restingas  etc)  estar  contaminado  com manchas  de  óleo  (alguns

reconhecidos pelo IBAMA, que os inseriu no mapa de localidades afetadas, e outros não

reconhecidos, a despeito de os pescadores afirmarem ter encontrado manchas de óleo

em alguns deles, e verificado, inclusive, pela Autarquia ambiental ADEMA, no que se

refere aos Municípios de São Cristóvão e Indiaroba, conforme documentos juntados ao

Inquérito Civil anexo). 
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Esse impacto direto se materializa no risco efetivo e potencial ao pescador e

marisqueira que venha a exercer sua atividade tradicional em águas, areia e mangues

contaminados pelas manchas de óleo, expondo a risco a própria saúde, assim como a da

população consumidora, já que, até o momento, não há qualquer estudo conclusivo no

sentido de que os pescados/mariscos provenientes da pesca artesanal estão “próprios

para consumo”45. 

Já o  impac  to indireto aos pescadores e marisqueiras artesanais se refere à

situação  daqueles  que  exercem suas  atividades  em  Municípios  nos  quais  não  foram

localizadas manchas de petróleo, porém a atividade restou igualmente prejudicada, uma

vez que o desastre ambiental  ensejou redução significativa nas vendas de pescado e

marisco (fato  nacionalmente  anunciado  pelos  meios  de  imprensa  e,  inclusive,

expressamente reconhecido pelo Ministério da Agricultura), uma vez que o consumidor

retrai a aquisição de tais mercadorias diante da situação de incerteza gerada quanto à

sua segurança alimentar. 

Com efeito, o próprio Ministério da Agricultura reconheceu expressamente no

Ofício EMI nº 00083/2019 MAPA MCID ME46, no qual consta uma espécie de exposição de

motivos da Medida Provisória nº 908/2019, que a necessidade do Auxílio Emergencial

decorre  do  fato  de  que  “embora  não  haja  uma  proibição  oficial  do  consumo  e

comercialização do pescado em virtude das manchas de óleo,  a atividade de pesca

está inviabilizada, pois a precaução impera entre pescadores e consumidores das

regiões afetadas”. Aduz-se, também, que “diversos municípios listados pelo IBAMA têm

entre suas principais atividades econômicas o turismo,  porém, devido às informações

veiculadas na imprensa,  os turistas estão evitando o consumo, prejudicando ainda

mais a situação econômica do pescador dessas áreas atingidas”.

45 https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-
liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 04/12/2019.  

46 https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140001 
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Assim, para aquele que vive da pesca artesanal e da cata do marisco, pouco

importa se seu Município está ou não inserido no mapa de localidades afetadas por

manchas  de  óleo  elaborado  pelo  IBAMA,  já  que  sofrem de  igual  forma  o  impacto

negativo em sua atividade laboral decorrente do derramamento de óleo. Tal situação

independe da existência de ato oficial do governo suspendendo ou liberando a pesca e

também da presença física ou não de manchas de óleo em seus locais de trabalho, já

que a retração nas vendas é um fato noticiado por todas essas comunidades tradicionais,

bem  como  pelos  meios  de  imprensa  em  diversas  reportagens,  gerando  desespero

naqueles  que foram excluídos do Auxílio  Emergencial,  em especial  por reforçar uma

situação que já vivenciam cotidianamente: a invisibilização social de tais setores nas

políticas públicas. Sua exclusão da Medida Provisória ora editada, portanto, apenas se

insere dentro desse contexto, reforçando a precarização de seu trabalho/meios de vida

e o desamparo daqueles que estão na ponta da cadeia produtiva frente a um desastre

ambiental dessa magnitude.

Essa mesma conclusão se extrai da Nota Técnica elaborada pela Secretaria de

Meio Ambiente de Pernambuco sobre a Medida Provisória nº 908/2019, que institui o

Auxílio Emergencial para os pescadores artesanais prejudicados pelas manchas de óleo: 

“A  restrição  do  pagamento  somente  aos  domiciliados  em  municípios  atingidos  é  um

complicador,  dada que a dificuldade de venda do pescado acontecer em todo o litoral

devido ao receio da população em geral com a sanidade do produto. Assim, pescadores e

pescadoras  que  enfrentam  reais  dificuldades  de  conseguir  uma  renda  mínima  serão

excluídos deste benefício, colocando em risco sua segurança alimentar e o pagamento de

suas despesas básicas.”

Mesmo tendo em conta todas essas circunstâncias, o MPF buscou junto aos

órgãos ambientais (ADEMA e IBAMA) evitar que municípios nos quais os pescadores e

marisqueiras informaram haver constatado manchas de óleo ficassem excluídos do mapa
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oficial de localidades afetadas do IBAMA, bem como da medida provisória que viria a ser

adotada pelo Governo Federal acerca do Auxílio Emergencial Pecuniário.

Com tal objetivo, foram enviados ofícios ao IBAMA e a ADEMA para que fossem

realizadas  diligências  nos  Municípios  que  se  encontravam  fora  do  mapeamento  de

localidades  afetadas,  a  fim  de  verificar  em  quais  se  confirmava  a  informação  da

presença de machas de óleo, viabilizando, assim, a sua inclusão.

Em resposta, o IBAMA encaminhou o Ofício nº 994/2019/SUPES-SE e a  Nota

Informativa nº 6411522/2019-SUPES-SE, na qual afirmou que o mapa elaborado não

possuía  como  objetivo  apresentar  impactos  socioeconômicos  ou  quaisquer  outras

informações não relacionadas à limpeza de praias:

 “o mapa divulgado diariamente pelo Ibama identifica  localidades litorâneas atingidas por

óleo. O mapa é gerado com informações que são enviadas de forma padronizada por diversas

instituições públicas, como Ibama, Marinha, Defesa Civil e Secretarias de Meio Ambiente. Os

dados  são  transmidos  por  formulário  online,  no  qual  constam,  dentre  outros,  fotos  da

localidade, situação da praia, responsáveis, data e local de vistoria. A metodologia ulizada é

adaptada da ferramenta “SCAT” –  Shoreline Cleanup Assessment Technology  (Tecnologia de

Avaliação de Linhas de Praia, em tradução livre). Esclarece-se, dessa maneira, que o mapa

visa tão somente apresentar  o histórico de áreas já atingidas e orientar  as ações  de

vistoria  e  limpeza  de  praias.  Não  é  objetivo  do  mapa  apresentar  impactos

socioeconômicos  ou  quaisquer  outras  informações  não  relacionadas  à  limpeza  de

praias.”(Grifo nosso)

Por fim, o IBAMA afirmou que os  municípios nos quais  o MPF requisitou a

realização de diligências a fim de confirmar se havia ou não manchas de óleo, “não são

litorâneos e, portanto, não poderão constar em um mapa que tem por finalidade

avaliar a limpeza de praias”. O IBAMA pontuou, ainda, que:  Contudo, observou-se que

os municípios pleiteados são limítrofes de municípios litorâneos e, assim, é possível
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que haja pescadores atingidos nessas localidades, que eventualmente se deslocam

para pescar nas praias dos municípios vizinhos.”. 

Essa é, justamente, a realidade de inúmeros pescadores e marisqueiras

excluídos  do  Auxílio  Emergencial,  que  desconsidera  rotundamente  o  local  de

exercício da atividade pesqueira e marisqueira.

De notar que, não obstante o IBAMA tenha afirmado que o objetivo do mapa

era “registrar o histórico de ocorrências, orientar as ações de vistoria e de limpeza de

praias”,  tal  é  a  base  de  dados  que  foi  utilizada  expressamente  pela  Administração

Federal  na  Medida  Provisória  nº  908/2019  como  parâmetro  para  beneficiar  ou  não

pescadores e marisqueiras atingidos. Além disso, o próprio IBAMA reconheceu que os

Municípios  que  não  constavam  do  mapa  de  localidades  afetadas  são  limítrofes  de

municípios  litorâneos  e,  assim,  é  possível  que  haja  pescadores  atingidos  nessas

localidades, que eventualmente se deslocam para pescar nas praias dos municípios

vizinhos. 

A  conclusão  é  reiterada,  também  na  NOTA  TÉCNICA  do  IBAMA  Nº

69/2019/CGEMA/DIPRO, na qual afirma que os requerimentos da comunidade pesqueira

para  inclusão dos  Municípios  aos  quais  estão  vinculados  no mapa de monitoramento

decorre  do  fato  de  que  esta  “pode  estar  eventualmente  afetada  a  despeito  da

ocorrência  de  óleo  em  praias  daquela  localidade  especificamente”,  enfatizando,

porém,  que  o  mapa  produzido  não  se  presta  a  essa  finalidade,  já  que  não  tem

abordagem socioeconômica.

Assim, evidente a inadequação do parâmetro utilizado pela União para a

instituição restritiva do Auxílio  Emergencial  aos atingidos, excluindo sabidamente

milhares de pescadores artesanais e marisqueiras cujo meio de vida depende das

localidades afetadas, ainda que nele não estejam domiciliados.

Tal  inadequação é, inclusive, expressamente reforçada pelo IBAMA em sua

NOTA TÉCNICA Nº 69/2019/CGEMA/DIPRO, após questionamentos apresentados pelo MPF
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acerca  da  não  inclusão  de  determinados  Municípios  nos  quais  havia  milhares  de

pescadores/marisqueiras com a atividade inviabilizada:

"Destaca-se que não houve em qualquer momento consulta do MAPA ao Ibama sobre a

possibilidade  ou  aplicabilidade  dos  mapas  aqui  produzidos  para  os  fins  que  lhe

competem.  Não  é,  portanto,  cabível  a  responsabilização  ou  atribuição  ao  Ibama  de

eventuais prejuízos causados à comunidade pesqueira por uso extraoficial dos mapas de

localidades  atingidas  sem  que  o  Instituto   fosse  incluído  no  processo  decisório  que

definiu  esse uso.  Por oportuno,  salientamos a suma importância  de uma participação

integrada  do  MAPA na  gestão  do  incidente,  o  qual,  no  rito  do  art.  11  do  Decreto

8127/2013 (PNC), integra o Comitê de Suporte. O acionamento foi oficialmente realizado

em 23/10/2019 conforme documentos anexos. No entanto, o GAA segue sem respostas a

essas  solicitações  e,  consequentemente,  sem  a  representação  do  MAPA  em  sua

estrutura.”

Ora,  é  o  próprio  IBAMA,  responsável  pela  elaboração  do  mapa  de  áreas

afetadas, quem afirma que  sua abordagem na inserção ou não de municípios não é

socioeconômica e  visa  apenas monitorar  o aparecimento de manchas de óleos  para

orientação  de  ações  de  limpezas  de  praias, como  acima  transcrito.  Evidencia-se,

inclusive, a  falta de integração entre os diversos órgãos e entidades da União, que

deveriam estar envolvidos na atuação sobre a temática, já que é também o próprio

IBAMA que afirma que o Ministério da Agricultura,   responsável pelas políticas públicas

voltadas aos pescadores e marisqueiras, não consultou o IBAMA sobre a possibilidade

ou aplicabilidade dos mapas produzidos para instituição do Auxílio Emergencial. Na

mesma linha, acrescentou que o MAPA não se encontra em participação integrada na

gestão do incidente, nos termos do art. 11 do Decreto 8127/2013 (PNC), compondo o

Comitê de Suporte, desde seu acionamento, em 23/10/2019, de modo que o GAA- Grupo

de  Avaliação  e  Acompanhamento  formado  pela  Marinha,  Ibama  e  ANP, segue  sem
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respostas a essas solicitações e, consequentemente, sem a representação do MAPA

em sua estrutura. 

Arremata o IBAMA informando que o uso do mapa de monitoramento de

localidades afetadas com propósitos de reparação emergencial à população atingida

se  deu  de  forma  extraoficial  e  sem que  a  autarquia  fosse  incluída  no  processo

decisório que definiu esse uso,  razão pela qual não se pode extrair conclusão que

não seja a sua completa inadequação como requisito para concessão do Auxílio, como

estabelecido pela Medida provisória nº 908/2019. Vejamos:

“Destaca-se que não houve em qualquer momento consulta do MAPA ao Ibama sobre a

possibilidade ou aplicabilidade dos mapas aqui produzidos para os fins que lhe competem.

Não é, portanto, cabível a responsabilização ou atribuição ao Ibama de eventuais prejuízos

causados à comunidade pesqueira por uso extraoficial dos mapas de localidades atingidas

sem  que  o  Instituto  fosse  incluído  no  processo  decisório  que  definiu  esse  uso. A

representação desse Ministério (da Agricultura) no GAA garantiria o fluxo de comunicação

seguro e necessário para que as decisões sobre as comunidades pesqueiras fossem mais

acertadas. (...)” (Grifo nosso)

4. DA NECESSIDADE DE REPARAÇÃO EMERGENCIAL E DE CARÁTER ALIMENTAR PARA

FINS DE SUBSISTÊNCIA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE PESCADORES ARTESANAIS

E  MARISQUEIRAS.  PRESTAÇÃO  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  A INDENIZAÇÃO  POR

DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS. 

4.1. DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIRAS.

Inexistem dados seguros que comprovem ou afiram irrefutavelmente a origem

da etnia característica das comunidades de pescadores artesanais. Sabe-se apenas que

suas raízes são formadas por uma miscigenação de índios, africanos, europeus, formando
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uma etnia específica, cujos traços culturais aproximam-se muito daquelas denominadas

mamelucas,  caribocas  e  caiçaras47.  Estas  características  comuns  aos  pescadores

artesanais  lhes  conferem o  status de comunidade tradicional,  concebido a partir  de

2006, pela Lei 11.428, que define o conceito de população tradicional em seu art. 3º,

inciso II, como sendo a “população vivendo em estreita relação com o ambiente natural,

dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de

atividades de baixo impacto ambiental”. 

Posteriormente, o Decreto nº 6.040/2007, que Institui a Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, definiu em seu art.

3º,  inciso  I,  os  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  como  “grupos  culturalmente

diferenciados  e  que  se  reconhecem  como  tais,  que  possuem  formas  próprias  de

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição

para  sua  reprodução  cultural,  social,  religiosa,  ancestral  e  econômica,  utilizando

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.

Nessa  definição  normativa  de  comunidade  tradicional  se  inserem

perfeitamente as comunidades de pescadores e marisqueiras, em sintonia com o meio

ambiente  onde  vivem,  exercendo  suas  atividades  como única  ou  principal  fonte  de

subsistência48.

Neste sentido, inclusive, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável

dos Povos e Comunidades Tradicionais torna clara que a mens legis emanada do art. 231,

da Constituição reconhece não só aos índios (art. 68 do ADCT), mas também às demais

47 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terra de Quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, “castanhais do povo”,
faxinais  e  fundos  de  pasto:  terras  tradicionalmente  ocupadas,  2ª  edição,  Manaus,  PPGSCA-UFAM,  2008.  Apud:
GARCIA, Fernando Murilo Costa. Dano Ambiental Existencial – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais. Editora
Juruá, Curitiba, 2015.
48 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015. Segundo esclarece o citado autor, os pescadores artesanais não exercem exclusivamente a
pesca artesanal, cultivando, por vezes, pequenos roçados para consumo próprio em uma cultura que une a pesca com a
agricultura de subsistência. Chamada por RIBEIRO de uma cultura que combina “mandioca, com a pesca”. RIBEIRO,
Berta Gleizer. O índio na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 1987, p. 95-110.
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comunidades  tradicionais, sua  organização  social,  costumes,  línguas,  crenças  e

tradições, além dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Ademais, a condição de comunidade tradicional das Colônias de Pescadores

artesanais,  senão por exegese do aparato normativo,  pode ser  concebida como uma

“autodefinição coletiva” que se tornou possível no Brasil em 2002, quando a Convenção

169 da OIT foi  internalizada em nosso país,  através do Decreto-Legislativo 143, que

exprimiu  de maneira  inédita  os  direitos  de  posse  e  de propriedade às  comunidades

tradicionais, além de alterar a concepção legislativa a respeito destas comunidades e

seus territórios49.

A aplicação de tais preceitos normativos leva à conclusão de que o  modus

vivendi dos pescadores artesanais, marisqueiras e  demais trabalhadores integrados nas

cadeias produtivas comunitárias relacionadas ao mar,  rios, estuários e manguezais  se

encaixa  perfeitamente  na  definição  de  comunidade  tradicional,  em  especial  as

seguintes, assim sintetizadas por GARCIA50:

a)  os  pescadores  artesanais,  enquanto  comunidade,  formam  grupos

culturalmente diferenciados da maioria que compõe a sociedade;

b) os pescadores artesanais possuem formas próprias de organização social;

c)  os  pescadores  artesanais  utilizam  conhecimentos,  técnicas  e  práticas

gerados e transmitidos pela tradição;

f) acima de tudo, as comunidades de pescadores artesanais se reconhecem

como comunidades tradicionais;

Além disso, como afirma Garcia, o título de comunidade tradicional conferido

aos pescadores artesanais  possui como escopo maior  a garantia de que seus direitos

“essencialmente coletivos” não sejam subvertidos. Por tal motivo, o pescador artesanal

49 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015. 
50 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015. 
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não pode simplesmente ser enxergado como um indivíduo com direitos protegidos, mas

sim como um sujeito que constitui uma comunidade tradicional, sendo esta comunidade

o sujeito de direito.

A  maior  relevância  deste  modo  de  ser  e  viver  está  no  harmonioso

relacionamento existente entre os integrantes da comunidade (enquanto indivíduos

humanos pertencentes a uma cultura) e o meio ambiente em que vivem (verdadeiro

habitat  composto  pela  pluralidade  de  organismos  naturais,  ecologicamente

harmônicos), em grande simbiose51.

Assim, o meio em que vivem passa a  constituir não apenas um local de

trabalho, mas um domicílio e seu próprio mundo, onde os pescadores, marisqueiras e

demais  extrativistas  reproduzem  com  orgulho  a  seus  filhos  tanto  as  técnicas

artesanais, como as histórias de sua cultura, sustentada a partir dos recursos do mar,

o rio, o mangue, as restingas e os igarapés oferecem52.

Com este sentido, a comunidade tradicional de pescadores artesanais forja

para si uma “identidade híbrida”, a partir do meio ambiente das aspirações, ideologias e

tradições inspiradas pela comunidade, em uma relação especial com o meio ambiente

em que vivem,  cuja sanidade é essencial para a manutenção da vida de todos os

membros que compõem a comunidade em uma “interação necessária entre o ser

humano e o ambiente em que vive”53.

51 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015. Acrescenta o autor: “Estes pescadores já nascem nas proximidades das praias de rios e de
mar, quando aprendem, por meio da tradição passada pelos ancestrais às próximas gerações, a lançar os olhos para o
mar (e para a extensão do rio), de modo a enxergar, por meio de uma habilidade quase inexplicável, um cardume que se
aproxima ou mesmo uma mudança de tempo repentina.”
52 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015. Acrescenta o autor: “Estes pescadores já nascem nas proximidades das praias de rios e de
mar, quando aprendem, por meio da tradição passada pelos ancestrais às próximas gerações, a lançar os olhos para o
mar (e para a extensão do rio), de modo a enxergar, por meio de uma habilidade quase inexplicável, um cardume que se
aproxima ou mesmo uma mudança de tempo repentina.”
53 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015. Acrescenta o autor: “Estes pescadores já nascem nas proximidades das praias de rios e de
mar, quando aprendem, por meio da tradição passada pelos ancestrais às próximas gerações, a lançar os olhos para o
mar (e para a extensão do rio), de modo a enxergar, por meio de uma habilidade quase inexplicável, um cardume que se
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Por isso, é necessário reconhecer que um dano ao meio ambiente em que

vivem pescadores artesanais representa um problema muito além do défict financeiro.

Significa uma perigosa ameaça e uma incerteza psicológica que se abate sobre toda uma

comunidade de indivíduos, subitamente assolada por um severo dano, que pode resultar

na perda de sua própria identidade54.

Quando o pescador se depara com a degradação ambiental do meio em que

vive,  questiona  sua  própria  existência,  enquanto  membro  de  uma  comunidade

tradicional. Pois sua identidade cultural, seu modo de ser e viver, sua atividade laboral,

a  coletividade  em  que  nasceu,  cresceu  e  aprendeu  tradicionalmente  as  técnicas

pesqueiras são colocadas em xeque, de vez que o futuro e a subsistência familiar através

da pesca artesanal tornam-se incertas55.

Nesta simbiose entre o pescador e o meio ambiente, em que os pescadores

tratam a natureza com intimidade familiar, não se deve olvidar que o mínimo abalo

dessa relação impõe dor, sofrimento e frustração à comunidade que depende do meio

ambiente para sobrevivência56.

4.2.  DA  REPARAÇÃO  EMERGENCIAL  E  DE CARÁTER  ALIMENTAR  PARA  FINS  DE

SUBSISTÊNCIA  DAS  COMUNIDADES  TRADICIONAIS  DE  PESCADORES  ARTESANAIS  E

MARISQUEIRAS ATINGIDOS PELO DERRAMAMENTO DE ÓLEO.

4.2.1.  DA NECESSIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA RENDA.  INVIABILIZAÇÃO  DA ATIVIDADE

ECONÔMICA.

aproxima ou mesmo uma mudança de tempo repentina.”
54 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015.
55 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015.
56 GARCIA, Fernando Murilo Costa.  Dano Ambiental Existencial  – Reflexos do Dano aos Pescadores Artesanais.
Editora Juruá, Curitiba, 2015.
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Como já  salientado  nesta  inicial, a  presente  demanda não  visa  discutir  a

totalidade da reparação civil que deverá vir a ser aplicada aos atingidos pelo desastre

ambiental do derramamento de óleo no Estado de Sergipe (danos materiais, morais e

existenciais), mas tão somente, por ora, a necessidade de se garantir aos pescadores

artesanais e marisqueira  s meios de subsistência, em caráter emergencial, seja em

razão do risco de contato direto com as manchas de óleo nas localidades afetadas,

seja em razão das dificuldades de co  mercialização dos produtos da pesca e cata de

marisco, em razão da incerteza e insegurança causados na população quanto ao seu

consumo.

O ilícito ambiental produzido gerou prejuízos das mais diferentes matizes nas

comunidades tradicionais  de pescadores e marisqueiras,  os  quais  decorrem, como já

narrado nesta inicial,  de impactos diretos e indiretos do derramamento de óleo no

litoral nordestino que  inviabilizam o exercício da atividade pesqueira e de cata de

marisco, assim como a comercialização de seus produtos.

A inviabilização  da  atividade  por  impacto  direto decorre do  fato  de  seu

ambiente de trabalho (mar, estuários, mangues, restingas etc) estar contaminado com

manchas de óleo. Esse impacto direto se materializa  no  risco efetivo e potencial ao

pescador e marisqueira que venha a exercer sua atividade tradicional  em águas,

areia e mangues contaminados pelas manchas de óleo, expondo a risco a própria

saúde.

As  seguintes  imagens57,  datadas  do  mês  de  outubro  de  2019,  retratam

pescadores em contato direto com o óleo derramado na Praia do Viral,  na foz do Rio

Vaza Barris, em Aracaju:

57 https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1647040606253664-manchas-de-oleo-na-bahia-e-em-
sergipe#foto-1647040606309178 . Acesso em 04/12/2019
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(Fonte: FOLHAPRESS)
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O  contato  direto  com  o  óleo  nos  locais  em  que  exercem  as  atividades

pesqueira  e  de  extração  de  mariscos  é  inerente  à  própria  natureza  das  atividades

exercidas, exploradoras dos recursos ambientais aquáticos e, dessa forma,  totalmente

dependente  das  condições  ambientais  e  da  dinâmica  dos  ecossistemas.  Há  risco,

também, de danos diretos aos instrumentos, estruturas e petrechos de trabalho, como

redes, embarcações e demais aparatos típicos da atividade pesqueira. Abaixo, segue

exemplo  de  petrechos  utilizados  por  pescadores  artesanais  danificados  por  óleo

derramado na região do Baixo São Francisco, em Pacatuba/SE:

  

(Imagens retiradas de vídeo exibido pela TV Sergipe, no programa SETV, 1ª edição de 06/11/2019  - gravada
CD-rom remetido por meio físico a este Juízo):

Além disso, as atividades de pesca e cata de marisco sempre representaram,

para as comunidades tradicionais que as exercem, além de fonte de renda e reprodução

cultural, a fonte do próprio alimento, já que também consomem tais produtos. Assim, o

derramamento de óleo  também põem em risco  potencial  sua  segurança alimentar e a

sanidade dos alimentos por eles consumidos, uma vez que que ainda não há estudos

conclusivos quanto aos efeitos do derramamento do óleo.
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A situação  ora  narrada  foi  denunciada  pelas  comunidades  tradicionais  de

pescadores  artesanais  e  marisqueiras,  na “CARTA  DOS  POVOS  E  COMUNIDADES

TRADICIONAIS DE SERGIPE À SOCIEDADE SOBRE O DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO LITORAL

NORDESTINO”, já transcrita no “item 2” desta petição:

“Por  sobrevivência,  muitos  e  muitas  de  nós  estamos  exercendo  nossas
atividades em ambientes contaminados ou não teremos o que comer e como alimentar
nossas  famílias.  Reivindicamos políticas de indenização imediata que assegurem renda
básica e dignidade a nossa gente. O seguro defeso é um direito dos pescadores e pescado-
ras e não uma política de reparação de crimes ambientais.”

Não é demais recordar que a Lei 11.959/2009, conhecida como Lei da Pesca,

estabelece que o exercício da atividade pesqueira (em sentido amplo) somente poderá

ser realizado se asseguradas:

Art. 5o  O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato
autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas:

(...)

II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e
das populações com saberes tradicionais;

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos.

 É seguindo o fio da insegurança alimentar dos pescadores e marisqueiras que

passamos  a  analisar  a  inviabilização  de  suas  atividades  profissionais  por  impacto

indireto do derramamento de óleo no litoral nordestino.

A inviabilização da atividade pesqueira por impac  to indireto das manchas de

óleo sobre os pescadores e marisqueiras artesanais se refere à redução significativa nas

vendas de pescado e marisco (fato nacionalmente anunciado pelos meios de imprensa

e, inclusive, expressamente reconhecido pelo Ministério da Agricultura), uma vez que o
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consumidor  retrai  a  aquisição  de  tais  mercadorias  diante  da  situação  de  incerteza

gerada quanto à sua segurança alimentar. 

Com efeito, o próprio Ministério da Agricultura reconheceu expressamente no

Ofício EMI nº 00083/2019 MAPA MCID ME58, no qual consta uma espécie de exposição de

motivos da Medida Provisória nº 908/2019, que a necessidade do Auxílio Emergencial

instituído decorre do fato de que “embora não haja uma proibição oficial do consumo

e comercialização do pescado em virtude das manchas de óleo, a atividade de pesca

está inviabilizada, pois a precaução impera entre pescadores e consumidores das

regiões afetadas”. Aduz-se, também, que “diversos municípios listados pelo IBAMA têm

entre suas principais atividades econômicas o turismo,  porém, devido às informações

veiculadas na imprensa,  os turistas estão evitando o consumo, prejudicando ainda

mais a situação econômica do pescador dessas áreas atingidas”.

Chama atenção, por exemplo, o tipo de impacto  mais severo que o óleo

provoca  em  áreas  estuarinas,  prejudicando  diretamente  a  mariscagem,  como

destacado no Relatório Petróleo nas Praias, de lavra da Bahia Pesca59, segundo o qual:

“Nas áreas estuarinas atingidas pelo óleo o impacto ambiental e social será mais severo.
Neste ambiente vivem animais que estarão em contato direto com o poluente e tem
grande  importância  econômica  como  caranguejos,  aratus,  sururu,  lambretas  etc. A
mariscagem será afetada diretamente nestes locais visto que com a presença de óleo, a
recomendação é a paralisação da pesca, e o comércio de organismos aquáticos dessas
áreas ficara comprometido. Finalmente, a pesca como um todo, deverá ser impactada
tendo  em  vista  que  os  consumidores  foram alertados  para  não  adquirirem  produtos
pesqueiros,  oriundos das  áreas atingidas,  o que irá certamente provocar um impacto
direto também na venda do peixe , mesmo que este produto não sofra ação direta do
óleo.”

A  queda  brusca  nas  vendas  afirmada  pelas  comunidades  tradicionais  é

compreensível, já que os consumidores recuam diante da situação de incerteza sobre os

58 https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140001. Acesso em 04/12/2019.
59 Documento consultado nos autos do Procedimento nº 1.14.000.002689/2019-84 (MPF) e que instrui a Ação Civil

Pública n. 1012418-15.2019.4.01.3300 - assinada pelo MPF e pelo MP na Bahia, nas quais se requer medidas
urgentes para retirada e contenção do óleo e proteção do litoral do estado, com foco em áreas sensíveis. 
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efeitos do óleo nos peixes e frutos do mar. De fato, até o momento, não há estudos

conclusivos  no  sentido  de  q  ue  os  pescados  e  mariscos  provenientes  da  pesca

artesanal estão “próprios para consumo”60. 

A  esse  respeito,  vale  a  pena  conferir  matéria  publicada  na  imprensa

nacional61 na  qual  um  dos  pesquisadores  da  PUC-RJ62 responsáveis  por  um  estudo

utilizado pelo Ministério da Agricultura para afirmar, em publicação oficial63, a ausência

de riscos no consumo do pescado, negou ter chegado a essa conclusão, afirmando que os

dados  colhidos  não  permitiam  dizer  que  a  pesca  estivesse  liberada,  nem  que  não

houvesse animais contaminados64. Note-se, ainda, que o estudo realizado não abrangeu

a pesca artesanal, já que os peixes examinados vieram de estabelecimentos registrados

no  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF),  ou  seja,  pertenciam  ao  segmento  da  pesca

industrial65. A matéria é esclarecedora sobre o verdadeiro alcance do estudo realizado e

da  necessidade  de  monitoramento  a  longo  prazo  para  conclusões  mais  definitivas.

Vejamos:

“O  ministério  da  Agricultura  afirmou  ontem,  com  base  em  estudo  da  PUC-Rio,  que
amostras  de  peixes  coletadas  em  áreas  atingidas  por  óleo  estão  "próprias  para  o
consumo". Mas o professor Renato Carreira, coordenador do laboratório que participou da

60 Carreira ainda alerta para as consequências na vida marinha da região a longo prazo. "É compreensível
a  preocupação  com  a  qualidade  do  pescado  para  consumo,  porque  há  pescadores  em  situação
econômica crítica e impacto sobre o turismo. No entanto, outra face que pouco se fala é o impacto de
longo prazo da presença do óleo na região. Animais e vegetais expostos a concentrações pequenas,
mas por longo período, podem levar a bioacumulação de compostos em animais como golfinhos e
tartarugas",  destaca....  -  Veja  mais  em  https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-
noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-
no-ne.htm?cmpid=copiaecola 

61 https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-
liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm?cmpid=copiaecola 

62 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

63 Em  sua  página  web  oficial,  em  11/11/2019,  http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministerio-recebe-
resultado-da-analise-sobre-contaminacao-de-peixes-por-derivados-de-petroleo  
64 https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-

liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm 
65 https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-

liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm 

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.  mp.  br 

69

http://www.prse.mpf.mp.br/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministerio-recebe-resultado-da-analise-sobre-contaminacao-de-peixes-por-derivados-de-petroleo
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministerio-recebe-resultado-da-analise-sobre-contaminacao-de-peixes-por-derivados-de-petroleo
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/11/12/nao-quer-dizer-que-pesca-esta-liberada-diz-pesquisador-sobre-peixes-no-ne.htm?cmpid=copiaecola
http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.prse.mpf.mp.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO E DA CIDADÃ

pesquisa, afirma que os dados não permitem dizer que a pesca esteja liberada, nem que
não  haja  animais  contaminados.  Os  pesquisadores  analisaram 21  amostras  de  peixes  e
lagostas coletados em Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O resultado de 12
dessas amostras já foi divulgado —- o que resultou na nota do ministério —, e conclusões
sobre as outras 9 são aguardadas para amanhã.
"Nunca, em momento algum nosso laudo serve para dizer que a pesca está liberada", diz
ao UOL o pesquisador, que trabalhou com mais nove pessoas no estudo. "[A forma como eles
divulgaram o estudo] pode levar a interpretação que não é a que eu acho mais correta",
afirma. No acordo firmado entre a universidade e o ministério, ficou estabelecido que o
estudo ficaria a cargo do laboratório, enquanto a divulgação seria competência exclusiva da
pasta. "A gente fez um retrato, um primeiro esboço de divulgar níveis de contaminantes.
Fizemos isso sem cobrar,  como um esforço para divulgar  a qualidade do pescado",  diz o
pesquisador.
Estudo não abrange 'pesca artesanal'  O estudo avaliou os níveis  de contaminação nas
amostras  por  HPAs  (hidrocarbonetos  policíclicos  aromáticos),  elemento  presente  no
petróleo e nocivo à saúde. Os peixes coletados vieram de estabelecimentos registrados
no  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF),  ou  seja,  pertencem  ao  segmento  da  pesca
industrial. A pesca artesanal e recreativa não foi contemplada pelo estudo. "Isso é uma
primeira informação dentro de uma escuridão total", diz o pesquisador da PUC-Rio. Na última
semana de outubro, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) realizou uma pesquisa com 50
animais  marinhos.  Foram  detectados  metais  pesados  em  todos  eles.  A  análise  do
laboratório.”

Ainda  sobre  esse  ponto,  é  relevante  destacar  que  também  foi  realizado

estudo pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, através de seu Instituto de Biologia,

amplamente divulgado pelos  meios  de  imprensa  nacional,  conforme matérias  abaixo

citadas66, no final do mês de outubro de 2019. De acordo com as matérias indicadas, no

estudo foram realizados exames em 50 animais marinhos e se detectou resquícios de

óleo e metais pesados em todos eles. Alertou-se sobre possível risco de que, pela cadeia

alimentar, esses metais pesados sejam transferidos para os consumidores, o que seria

66 https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,oleo-afeta-mercado-de-pescado-e-estudo-da-ufba-alerta-
sobre-contaminacao,70003061252 ; Acesso em 04/12/2019;

https://oglobo.globo.com/sociedade/estudo-da-ufba-mostra-que-peixes-estao-contaminados-por-oleo-24039200 , Acesso
em 04/12/2019;

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/oleo-afeta-mercado-de-pescado-e-estudo-da-ufba-alerta-
sobre-contaminacao,87e9899baa3077749900d01a2a0b5b47kn2h669x.html , Acesso em 04/12/2019;

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/10/epoca-negocios-oleo-afeta-mercado-de-pescado-e-estudo-da-
ufba-alerta-sobre-contaminacao.html , Acesso em 04/12/2019;

https://istoe.com.br/oleo-afeta-mercado-de-pescado-e-estudo-da-ufba-alerta-sobre-contaminacao/ ;  Acesso  em
04/12/2019.
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algo extremamente perigoso, já que metais pesados não são excretados pelo ser humano

e ficariam dentro do corpo pelo restante da vida. 

Mais recentemente (29/11/2019), o Ministério da Agricultura divulgou Nota

Oficial em seu site67 acerca de novos resultados da análise de pescado de área atingida

por óleo, desta vez realizados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Santa

Catarina. Segundo informado, em nova rodada de exames sobre amostras de pescado,

foram  identificadas  duas  amostras  de  peixes  com  valores  acima  dos  níveis  de

preocupação à saúde definidos pela ANVISA e outras 66 amostras de peixe, camarão e

lagosta  com  resultados  abaixo  desses  níveis.  Por  isso,  o  MAPA afirmou  que,  até  o

momento, os resultados não alteravam a avaliação do risco do consumo de pescado das

regiões  atingidas  pelo  óleo.  Note-se,  porém,  que  o  MAPA  informou  que  os  68

resultados  de pescado obtidos  se referem à amostragem de peixes  coletados  em

estabelecimentos  sob  Inspeção  Federal e capturados  nos  estados  da  Bahia,  Ceará,

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ou seja, trata-se de resultados que não

abrangem a pesca artesanal, objeto da presente demanda.

É importante salientar que independente de estarem ou não contaminados

os  pescado  s  e  mariscos  oriundos  da  atividade  das  comunidades  tradicionais  de

pescadores e marisqueiras sergipanos, a imagem de seus produtos ficou vinculada ao

vazamento, o que impacta negativamente sua comercialização.  Do mesmo modo,

embora não haja uma proibição oficial do consumo e comercialização do pescado em

virtude  das  manchas  de  óleo,  a  atividade  de  pesca  e  cata  de  marisco  está

inviabilizada ou intensamente prejudicada, já que os consumidores acabam evitando

a  compra  de  tais  produtos.  Diante  desse  quadro,  constata-se  que  a subsistência

desses profissionais se encontra gravemente comprometida, já que a pesca como um

todo está negativamente impactada pelo desastre ambiental  diante do recuo nas

67 http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministerio-divulga-novos-resultados-da-analise-de-pescado-da-area-atingida-
por-oleo . Acesso em 04/12/2019.

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.  mp.  br 

71

http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministerio-divulga-novos-resultados-da-analise-de-pescado-da-area-atingida-por-oleo
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministerio-divulga-novos-resultados-da-analise-de-pescado-da-area-atingida-por-oleo
http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.prse.mpf.mp.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO E DA CIDADÃ

vendas de produtos pesqueiros oriundos das áreas atingidas, com impacto direto no

bolso dos pescadores e marisqueiras artesanais.

A situação  ora  narrada  vem  ocorrendo  na  prática,  em  todo  o  nordeste

brasileiro, como demonstram diversas notícias publicadas na imprensa nacional, havendo

também  reportagens  realizadas  em  audiovisual  com  depoimentos  de  pescadores  e

marisqueiras  sobre  a  queda  nas  vendas  de  peixes  e  mariscos  e  nas  dificuldades

financeiras  que  vem enfrentando  em razão  das  manchas  de  óleo.  Transcrevemos  os

seguintes excertos, que ilustram o sentimento de desamparo e angústia dessas pessoas

ante as incertezas que decorrem do desastre ambiental:

“PESCADORES E MARISQUEIROS AINDA SOFREM COM VESTÍGIOS DO ÓLEO

TRABALHADORES BUSCAM INFORMAÇÕES SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Cotidiano | Por Saullo Hipolito 14/11/2019 13h55 - Atualizado em 14/11/2019 13h57 

“Marisqueiras e pescadores sergipanos têm sofrido bastante com os problemas ocasionados
pelas manchas de óleo que invadiram praias, rios e manguezais no estado. Com esses locais
afetados, os trabalhadores ficaram prejudicados, pois, por muitas vezes, não conseguem
vender  o  pescado e,  consequentemente,  não  tiram a renda para  o  sustento  de suas
famílias.

Conforme a representante da Colônia Z12, Jamille Suely (abaixo),     ninguém mais trabalha
na região     porque não consegue vender os alimentos. "Lá em Santo Amaro está um caos,
essa é a única fonte de renda e como a gente fica com essa situação? Não recebemos o
Bolsa Família por conta do Seguro Defeso,  mas atrasado complica totalmente a nossa
situação", afirmou.

"Nós dependemos do povo para comprar o       produto, se     não tivermos a confiança dele,
não sobrevivemos, não temos como manter nossas famílias.  Essa situação prejudica a
comunidade  pesqueira,  como  também  a  não  pesqueira",  salientou  o  secretário  da
Federação dos Pescadores do Estado de Sergipe, Marco Menezes. Ele ainda destacou que o
foco atual é saber se todos os órgãos responsáveis estão trabalhando em benefício desses
trabalhadores.

https://www.f5news.com.br/cotidiano/pescadores-e-marisqueiros-ainda-sofrem-com-
vestigios-do-oleo_59994/ Acesso em 30/11/2019
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“À BEIRA DA FOME, PESCADORES E MARISQUEIRAS SEGUEM SEM AUXÍLIO APÓS VAZAMENTO
DE ÓLEO 

Por Raíssa Ebrahim em 30/10/2019 

“A fome está batendo nas nossas portas”. Laurineide Santana, do Conselho Pastoral dos
Pescadores (CPP), subiu ao microfone da audiência pública desta quarta-feira (30) sobre o
vazamento de óleo na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para relatar a difícil
situação de milhares de famílias pesqueiras que estão sem ter de onde tirar o sustento,
mas permanecem invisibilizadas pelo poder público. Sem conseguir vender, muitas estão
há dias sem ir ao mar. Pescar para quê, se ninguém vai comprar?

Enquanto convivem com o peso da omissão, homens e mulheres estão com medo de não
conseguirem mais viver da atividade pesqueira, com séculos de tradição repassada de
geração  a  geração.  Pouco  adianta  correr  para  outra  ocupação  porque  a  situação  do
desemprego  não  deixa.  A única  iniciativa  de  auxílio  oferecida  até  o  momento  foi  a
antecipação do seguro defeso, que, em Pernambuco, só vale para quem pesca lagosta.
Hoje, faz exatamente 60 dias que as primeiras manchas de óleo apareceram, na Paraíba,
e as soluções seguem sem previsão.

(…)

“A gente não quer esmola, a gente quer os direitos que a gente tem, de viver e comer bem,
de comer vivendo. Mas estamos sendo abandonados”, gritou alguém na plateia enquanto era
a vez de Laurineide discursar. “Queremos discutir como o estado de Pernambuco vai estar
junto com os pescadores e as pescadoras para definir quais serão as políticas públicas para
que a fome não aumente. Porque, só agora, é que vocês vão sentir o peso que a pesca
artesanal tem na economia do estado, que é invisível, porque não tem estatística pesqueira,
porque não entra na divisa”, cobrou Laurineide.

(…)

Mesmo onde o dano ambiental não chegou, o dano social já se faz presente. Regiane
Maria da Silva tem 42 anos, vive da pesca desde os 16, é mãe solteira e tem duas filhas
para sustentar. O freezer dela está com 50 quilos de marisco estocados porque não tem
quem compre. Cada quilo é vendido por R$ 20,00. São R$ 1 mil do orçamento da família
congelados. Paula Cassemiro saiu no fim de semana carregando 30 quilos de marisco do
Conjunto Beira-Mar, no Janga, até Rio Doce, em Olinda, e, no percurso de cerca de 6
quilômetros, conseguiu vender apenas um quilo. Regiane e Paula coletam em Mangue
Seco, litoral norte, que nem chegou a ser atingido. Mas fica bem próximo a Maria Farinha,
onde as manchas de óleos chegaram.

O Canal  de  Santa Cruz,  em Itapissuma,  também no litoral  norte,  local  de origem da
maioria das ostras comercializadas na Região Metropolitana do Recife, não chegou a ser
atingido,  mas  as  vendas  também  estão  impactadas.  São  cerca  de  1,2  mil  ostreiros
cadastrados,  mas  quem vende  em  Boa  Viagem  só  tem conseguido  comercializar,  em
média, duas rodadas por dia. Os baldes estão voltando cheios para casa.

Gicleia Maria da Silva, presidenta da Colônia de Pescadores de Gaibu, no Cabo de Santo
Agostinho,  litoral  sul,  explica  que  a  antecipação  do  defeso  da  lagosta,  concedido  pelo
governo federal, foi único auxílio apresentado até o momento, mas é insuficiente porque
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atende uma parcela pequena dos pescadores. Dos cerca de 500 pescadores e pescadoras
cadastrados na colônia, apenas 15 trabalham com pesca da lagosta, em três embarcações.

“A situação do mangue está séria. A financeira, eu nem falo. Como vou fazer para pagar a
escola das minhas duas filhas e comprar a alimentação do mês que vem? E as minhas
vizinhas que têm três filhos?”, questiona Valéria Maria de Alcântara, 37 anos, que cresceu
vivendo a tradição pesqueira da família na praia de Suape. Ela comenta que, há cerca de 10
anos, o Governo Federal não emite novas carteiras de pescador e pescadora, o que aumenta
ainda mais o receio de um possível auxílio não chegar a quem de fato precisa por não constar
do  cadastro  oficial.  “A prova  é  que  na  minha  saiu  uma  informação  errada  e  eu  nunca
consegui ajeitar”. 

http://marcozero.org/a-beira-da-fome-pescadores-e-marisqueiras-seguem-sem-auxilio-apos-
vazamento-de-oleo/ Acesso em 28/11/2019

“PESCADORES DE PRAIAS ATINGIDAS POR ÓLEO RELATAM QUEDA DE ATÉ 80% NAS VENDAS 

Há reclamações sobre a falta de apoio do poder público e sobre informações de que o
pescado da região está contaminado 

João Pedro Pitombo – 1º de novembro de 2019

Salvador e Camaçari (BA) 

O barco  de  Anderson  Carvalho,  22,  está  encostado  na  areia  da  em Jacuípe  (40  km de
Salvador), no trecho em que o rio encontra o mar. Não saiu do lugar nos últimos 20 dias,
desde que as primeiras manchas de óleo começaram a chegar à região.

Ele aproveitou o momento ruim para fazer a manutenção do seu barco e das redes de pesca. 

“O pescador não vai para ao mar porque não vale a pena. De que adianta ter custos com
o  combustível,  com  auxiliares,  com  manutenção  para  voltar  e  ficar  com  o  peixe
enfurnado na geladeira?”, questiona.

Anderson afirma que os pescadores artesanais da região tiveram uma queda de até 80%
nas  vendas  desde a chegada do óleo.  O  panorama é o mesmo para cerca  de 43 mil
pescadores de cidades do litoral da Bahia atingidas pelo vazamento.

Em Jacuípe, o vaivém dos pescadores durante o início das manhãs deu lugar um cenário
modorrento, em que quase nenhum barco está no rio ou no mar. Os pescadores reclamam da
falta de apoio do poder público e, sobretudo, da disseminação da informação de que o todo o
pescado da região está contaminado.

(…)

Na praia da Espera, em Itacimirim (a 50 km de Salvador), parte dos pescadores já retomou o
trabalho, mas ainda há reclamações sobre a baixa procura.
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Na quarta-feira (30), o pescador Genildo dos Santos, 33, voltou do mar com um isopor
com cerca  de  uma  dúzia  peixes,  mas  sem esperança  de  vendê-los:  tudo  irá  para  o
consumo dele e da família.

“Ninguém  quer  comprar  porque  está  todo  mundo  dizendo  que  o  nosso  peixe  está
contaminado, mas eu sempre digo que não está. Não teve nenhum peixe morto aqui na
praia”, diz Genildo.

Juarez Rodrigues  dos  Santos,  34,  tem o mesmo discurso na  ponta  da língua:  diz  que os
pescadores da região vão pescar a cerca de sete quilômetros da costa e que não há risco de
contaminação para quem consumir os peixes.

Pescador  em  tempo  integral,  ele  reconhece  que  houve  uma  redução  nas  vendas  do
pescado e diz que a renda familiar caiu abruptamente.

“Nós precisamos cuidar da família. Temos filhos que precisam de alimento, de remédio,
temos que pagar nossas contas”, diz o pescador.

(...)”

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/11/pescadores-de-praias-atingidas-por-oleo-
relatam-queda-de-ate-80-nas-vendas.shtml

“PESCADORES DO NORDESTE PERDERAM ATÉ 100% DA PRODUÇÃO COM PRAIAS TOMADAS
PELO ÓLEO

Trabalhadores se dizem humilhados: "Estamos comendo peixe do mar porque não temos
dinheiro pra comprar outra coisa"

Cristiane Sampaio

Brasil de Fato | Brasília (DF) - 24 de Outubro de 2019 às 20:23

Como resultado da pulverização do produto no litoral, as vendas de lagosta e peixe caíram
cerca de 70% nos últimos dias. Voltada à cadeia de turismo do Rio Grane do Norte, estado
vizinho, a produção local era de cerca de 2,5 toneladas diárias, mas agora não passa da
marca dos 700 kg. Cerca de 520 pescadores estão diretamente prejudicados.   

“Quando acaba a procura, o preço do pescado vai lá pra baixo, aí não compensa pescar. As
famílias deixam de ganhar o seu sustento, e aí o clima fica muito triste.     E nós estamos
desamparados aqui pelo Estado. As famílias todas estão desamparadas porque não sabem o
que fazer nem de onde vão tirar o sustento a partir de agora”, lamenta Silva.    

O drama dos pescadores de Icapuí é o mesmo que aperta o coração de Givaldo Batista dos
Santos, da localidade de Sítio do Conde (BA), nas proximidades da divisa com Sergipe. O óleo
invadiu a costa da região há mais de um mês, provocando queda de 100% na produção de
caranguejo, peixe e camarão, que chegava a 2 toneladas na semana.

“Antes, a gente vendia tudo, mas agora os clientes não querem comprar, assim como não
querem sequer pisar na areia da praia. As pessoas estão com medo e nós estamos em
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estado de calamidade. A situação é precária”, conta o pescador, que atua no ramo há 12
anos.    

(…)

“Quando  eu  chego  na  praia,  nas  vilas  de  pescador,  a  vontade  é  de  chorar,  com  as
marisqueiras  reclamando de um lado e os pescadores  do outro.  E você chora porque
ninguém tem de onde tirar o pão pra comer. Estamos comendo o peixe do mar porque não
temos dinheiro pra comprar outra coisa. Eu me sinto humilhado, desgraçado”, desabafa
Santos, acrescentando que ainda não recebeu ajuda governamental.

“Já era pra ter chegado pelo menos uma cesta básica aqui pra esse povo, mas, até agora,
nada. Estamos vivendo de conversa”, reclama.

https://www.brasildefato.com.br/2019/10/24/pescadores-do-nordeste-perderam-ate-100-da-
producao-com-praias-tomadas-pelo-oleo/ Acesso em 30/11/2019

“UFAL REALIZA CAMPANHA SOLIDÁRIA PARA AJUDAR MARISQUEIRAS DE ALAGOAS

Apesar da Lagoa Mundaú não ter sido afetada pelo óleo,  mulheres  relatam queda na
comercialização de sururu

19 de novembro de 2019 16:14 

Embora  não  existam  notificações  sobre  a  presença  de  óleo  na  Lagoa  Mundaú,  a
preocupação com a contaminação das águas atingiu também a confiança do consumidor
de sururu. As marisqueiras da região lagunar relataram o problema para pesquisadores e
extensionistas  da  Faculdade  de  Nutrição  (Fanut)  da  Universidade  Federal  de  Alagoas
(Ufal), que ficaram sensibilizados com a situação. 

Segundo Cristina Normande, professora da Fanut que desenvolve um projeto de extensão na
região,  as  marisqueiras  reclamaram que houve uma queda brusca  na comercialização do
sururu para consumidores de Alagoas, inclusive de bares e restaurantes. “A queda brusca nas
vendas do sururu tem como consequência o aumento da insegurança alimentar dessas
mulheres  e  suas  famílias.  As  marisqueiras  correspondem à  principal  mão  de obra  da
cadeia produtiva do sururu, enfrentando horas de trabalho em condições indignas para
‘despinicar’ o molusco”, ressalta a nutricionista. 

(...)

(https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/11/19/ufal-realiza-campanha-solidaria-
para-ajudar-marisqueiras-de-alagoas/) Acesso em 30/11/2019

PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DENUNCIAM VIOLAÇÕES DE DIREITOS À PGR

Procuradoria Geral da República do MPF recebe os 200 pescadores e pescadoras artesanais na
Plenária sobre Violações de Socioambientais em Comunidades Tradicionais Pesqueiras.
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25-11-2019

Fonte: Assessoria de Comunicação do CPP- Lígia Apel | Fotos: Andressa Zumpano - CPT e 
Lorenza Strano - Cáritas Crateús CE

Para Martilene Rodrigues, pescadora e Coordenadora do MPP no Ceará, sua preocupação é
com a situação de todos, mas o que mais lhe aflige são as mulheres que, na sua opinião, são
as mais afetadas. “Não digo que os pescadores estão melhores, mas para mim, a primeira
imagem que chegou na minha cabeça com a notícia desse crime social e ambiental foi a
das mulheres pescadoras e marisqueiras, que são as mais afetadas. O produto de seu
trabalho está comprometido. Suas vidas estão comprometidas, porque é só o que essas
mulheres sabem fazer, pois sempre viveram da pesca e do marisco”.

As preocupações traduzidas pelos depoimentos se referem ao tempo que está passando e
a  cada  dia,  a  venda  do  pescado  fica  mais  prejudicada,  pois  a  sustentabilidade  dos
ecossistemas e da alimentação das pessoas correm sérios riscos. Os responsáveis ainda
não foram identificados e não foi implementada nenhuma medida para amenizar a vida
desses povos pesqueiros tradicionais.

(...)

http://www.cppnacional.org.br/noticia/pescadores-e-pescadoras-artesanais-denunciam-
viola%C3%A7%C3%B5es-de-direitos-%C3%A0-pgr Acesso em 30/11/2019

O PESADELO AMBIENTAL DO NORDESTE AMEAÇA PESCADORES E PIB DO TURISMO

Secretário de turismo de Pernambuco e representantes do setor se reúnem com ministro para
debater medidas  preventivas.  “Tem cliente dizendo que vai  ficar sem comer peixes  e
crustáceos por três meses”

Felipe Betim - Recife - 24 Oct 2019 - 00:35 BRT

O vazamento de petróleo que atingiu algumas das praias mais turísticas de Pernambuco nos
últimos dias acendeu o alerta nos comerciantes que vivem disso, mas ainda não afeta seu dia
a dia. (…)

Amarildes Pessoa, de 65 anos, pescador "desde que nasceu", diz que tanto turistas como
clientes locais temem que os peixes da região estejam contaminados. Além de abrigar a
Z10,  a  mais  antiga  colônia  de  pescadores  da  Grande  Recife,  Itapissuma  é  famosa  pela
caldeirada, prato com mariscos típico do litoral norte de Pernambuco e que atrai a atenção
dos turistas.  Alguns donos de restaurante negam que a frequência tenha diminuído.  Mas
Pessoa garante que, na última semana, as vendas caíram “uns 40%”.

Ele pesca camarão, sururu, ostra, aratu, entre outros, no canal de Santa Cruz. E, além de
vender em sua peixaria e abastecer a cidade, comercializa seus os produtos na turística ilha
de Itamaracá, em Olinda, no Recife, entre outras localidades. “Não pensei que fosse cair
tanto assim. Aqui o óleo ainda não chegou aqui, graças a Deus, mas se o povo tem medo
de comer… Aí não vão comprar”, conta. Ele diz que a queixa se estende a outros colegas
da  colônia  de  pescadores.  “Tem  cliente  dizendo  que  vai  ficar  sem  comer  peixes  e
crustáceos por três meses. Não é brincadeira não, meu filho”

(…)
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Oliveira assegura que as praias da região que foram limpas já estão próprias para o banho.
Mas isso não é 100% seguro.  De acordo com o oceanógrafo Moacyr Araújo, vice-reitor da
Universidade Federal de Pernambuco, as pessoas devem evitar entrar nas áreas atingidas
pelo  óleo e consumir  pescados e frutos do  mar até que seja identificado o nível  de
contaminação. Em coletiva de imprensa após reunião do governador Paulo Câmara com a
comunidade  acadêmica,  ele  afirmou  que  novas  manchas  de  óleo  podem  aparecer  nos
próximos dias.

"Vem mais óleo por aí. A estimativa é que cerca de 30% a 40% de tudo que nós estamos vendo
ainda está no oceano", explicou o especialista. "Nós temos uma corrente que traz da África
para a América Central e América do Sul. E esse é o movimento natural das correntes. Só que
existem porções dessas correntes que são mais densas, mais fortes e intensas. E ela, nesse
momento, por uma configuração geofísica, de ventos e outros fatores, está passeando ao
longo da borda leste do Nordeste, ou seja, entre o Rio Grande do Norte e a Bahia. Portanto,
em determinado momento, a corrente vai empurrar as manchas para mais próximo daquele
estado que ela está na frente", acrescentou.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/24/politica/1571873238_383198.html?
rel=cla_articulo#1575170633142 Acesso em 30/11/2019

É  importante  frisar  que  a  situação  de  dificuldade  financeira  vivida  por

aqueles que sobrevivem da pesca e da cata de marisco já foi reconhecida pela União,

uma  vez  que  editou  uma  Medida  Provisória  que  institui  um  Auxílio  Emergencial

Pecuniário  de nítido  caráter  alimentar,  de  modo  a  viabilizar  que  os  pescadores

artesanais  que  cumpram  os  requisitos  ali  fixados  tenham  garantidos  meios  de

subsistência face à inviabilização de sua atividade laboral pelo derramamento de óleo. O

fato ensejador da prestação pecuniária, portanto, já é reconhecido pelo ente federal

como existente, sendo cabível apenas a discussão de sua amplitude, uma vez que, como

argumentado nesta demanda, os critérios estabelecidos para a concessão da pecúnia são

inadequados, irrazoáveis, desproporcionais e excluem, em detrimento do princípio da

isonomia, milhares de pescadores artesanais e marisqueiras igualmente atingidos pelas

manchas de óleo.

Com efeito, o próprio Ministério da Agricultura deixa claro que o motivo para

edição da Medida Provisória nº 908/2019 é a situação de desamparo das comunidades

atingidas em razão do desastre ambiental, como explicitado no Ofício EMI nº 00083/2019
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MAPA MCID ME68, no qual realizada a exposição de motivos para instituição do Auxílio

Emergencial Pecuniário:

“4.  Portanto, reconhecendo  que  o  atual  contexto  em  que  se  encontram  os

pescadores artesanais nordestinos fragiliza ainda mais a capacidade protetiva das

famílias, em especial aquelas mais pobres, o Poder Público Federal tem o dever

de atuar a fim de efetivar a proteção social e evitar a violação de direitos. 

5. Com base nisso, propõe-se a criação do Auxílio Emergencial Pecuniário para que o

desenvolvimento  social  do  pescador  e  das  comunidades  pesqueiras  não  seja

comprometido.(...)

(…)

8. Considerando que diversas localidades pesqueiras estão entre tais localidades

atingidas,  faz-se  necessário  o  auxílio  financeiro  aos  pescadores  que  habitam

essas áreas. Embora não haja uma proibição oficial do consumo e comercialização

do  pescado  em  virtude  das  manchas  de  óleo,  a  atividade  de  pesca  está

inviabilizada,  pois  a  precaução  impera  entre  pescadores  e  consumidores  das

regiões afetadas. Diversos municípios listados pelo IBAMA têm entre suas principais

atividades  econômicas  o  turismo,  porém,  devido  às  informações  veiculadas  na

imprensa,  os  turistas  estão  evitando  o  consumo,  prejudicando  ainda  mais  a

situação econômica do pescador dessas áreas atingidas .

9. Diante da situação em que se encontra os pescadores dos municípios atingidos

pelo  óleo,  é  de  fundamental  importância  que  a  União  os  auxiliem a  fim  de

minimizar os impactos sociais e econômicos desastrosos advindos pela chagada

do óleo no litoral brasileiro.

68 https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140001 
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4.2.2.  DO  CARÁTER  REPARATÓRIO  DA  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  PLEITEADA.  CARÁTER

EMERGENCIAL  E  ALIMENTAR.  AUSÊNCIA  DE  CARÁTER  INDENIZATÓRIO  PELOS  DANOS

MATERIAIS  E  IMATERIAIS.  FINALIDADE MITIGATÓRIA PELA INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE

PESQUEIRA.

Como já antecipado no item “3.2.1”, a prestação pecuniária ora pleiteada

em favor das comunidades tradicionais de pescadores e marisqueiras tem nítido caráter

alimentar,  como  reconhecido  pelo  próprio  Ministério  da  Agricultura  ao  referir-se  ao

Auxílio  Emergencial  Pecuniário:  “esse  recurso  permitirá  que  os  pescadores  afetados

tenham  uma  fonte  econômica  alternativa  enquanto  o  exercício  da  atividade

pesqueira estiver comprometida”. 

Sobre o ponto, cumpre remorar que a matriz indenizatória, como se sabe, é

ampla, conforme o art. 186, do Código Civil. A doutrina identificou esta matriz com a

ideia  de  contrato  social,  ou  seja,  deveres  relacionados  ao  reestabelecimento  do

equilíbrio social: 

“(...) entre a regra posta na lei e os ideais de justiça vigorantes é possível

concluir que, hoje, o fundamento da responsabilidade civil repousa na ideia

de contrato social, enquanto sede específica da mediação entre as vertentes

atinente  à  avaliação de um dever  de conduta e ao reestabelecimento do

equilíbrio social”69.

Além disso, existe, também, tipificação casuística, no Código Civil. Há, na

matriz de indenização prevista no art. 950 Código, uma previsão muito parecida com a

situação aqui discutida, qual seja, a regra que preserva a forma de vida e que garante

autonomia e primazia da pessoa na responsabilidade civil.  Isso não se confunde com

69 MARTINS-COSTA, Judith. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil. Revista Trimestral de Jurisprudência dos 
Estados, ano 15, VELLENICH: São Paulo, vol. 93, outubro 1991, p. 50. 
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lucros cessantes ou com qualquer responsabilidade do Estado em matéria de benefício

previdenciário: 

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício

ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas

do  tratamento  e  lucros  cessantes  até  ao  fim  da  convalescença,  incluirá  pensão

correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele

sofreu. (...) 

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida

por  aquele  que,  no  exercício  de  atividade  profissional,  por  negligência,  imprudência  ou

imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo

para o trabalho.” 

A natureza do auxílio emergencial previsto na MP nº 908/2019,  assim como

das  prestações  pecuniárias  ora  requeridas,  é,  portanto,  clara:  trata-se  de  uma

responsabilidade  do causador  do  dano  (que  nesse  caso,  como explicaremos  no  item

“5.0”, é tanto o autor ainda desconhecido, cujos gastos devem ser antecipados pela

União  e  cobrados  regressivamente,  quanto  da  própria  União,  subsidiariamente,  por

omissão quanto à adoção de medidas para evitar/controlar os danos), com respaldo no

princípio do poluidor pagador (art. 225, CF/88) e garantida a partir da noção ampla de

responsabilidade civil socioambiental pelo desastre, assim como, no próprio direito civil

(art. 950 e 951, CC). 

Como detalharemos no item seguinte (“5.0”), a responsabilidade civil do Es-

tado por omissão por danos ambientais é objetiva e solidária e de execução subsidiária,

como forma de evitar a privatização de bônus e a coletivização de ônus. Ante a não

identificação do causador do dano, porém, o Poder Público deve ser chamado a arcar

com tal  responsabilidade, ainda mais  diante da necessidade urgente de garantir,  dia
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após dia, ao menos a subsistência daqueles que se veem privados do exercício de sua

atividade laboral.

Descabe falar,  aqui,  em atuação do Poder Público de caráter assistencial,

haja vista que um desastre tecnológico não é um “risco social” abrangido pela assistên-

cia social, pois, conforme preconiza o art. 203 da Constituição Federal: “A assistência

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à segu-

ridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à

adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promo-

ção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a ga-

rantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao

idoso que comprovem não possuir meios de e prover à própria manutenção ou de tê-la

provida por sua família, conforme dispuser a lei.”  

Está-se diante, em verdade, da obrigação de reparação pelo dano causado,

dever que não se submete à discricionariedade administrativa e à eleição de priori-

dades típicas das políticas públicas como são os programas de assistência social. 

Obviamente que a obrigação de reparar não obsta a execução de ações de

caráter assistencial. Tais medidas, porém, não eximem o responsável civil do dever

de reparar o dano.

Desse modo, as prestações pecuniárias mensais pleiteadas nesta demanda não

se confundem com nenhuma sorte de indenização (pelos danos materiais, morais e ex-

trapatrimoniais) e apenas garante um mínimo existencial aos pescadores artesanais e

marisqueiras atingidos pelo óleo. 

É importante enfatizar que o auxílio emergencial pecuniário ou qualquer outra

“prestação pecuniária” congênere não visa a indenizar ninguém, mas sim minorar o am-

biente inóspito à vida socioeconômica que se criou para as atividades pesqueira e maris-
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queira, direta ou indiretamente atingida pelo derramamento de óleo, em razão da con-

taminação dos ecossistemas e da retração nas vendas de animais marinhos. 

Tais prestações não se confundem com os danos materiais e imateriais causa-

dos a essas comunidades tradicionais, que deverão ser objeto de instrução própria. O

que se requer, na presente demanda, é apenas a verba necessária à subsistência de tais

profissionais e suas famílias, disponibilizando-lhes a renda da qual foram privados como

consequência do ilícito ambiental.

 É importantíssimo ter em conta que a repercussão do desastre ambiental se

dá de forma desigual na sociedade, impactando especialmente as comunidades tradicio-

nais defendidas nesta ação, que constituem justamente aqueles mais vulneráveis e mais

intensamente atingidos, o que evidencia a necessidade de um plano de atuação emer-

gencial para minorar as consequências do ato ilícito, já que esta desigualdade de conse-

quências atua como fator potencializador da desagregação social, pois aumenta a confli-

tuosidade no território.

Por isto, não há como se compreender o auxílio emergencial ou qualquer ou-

tra prestação pecuniária congênere (indenizações alimentares) como um adiantamento

de indenizações por danos materiais e imateriais, pois aquele visa tão somente a mino-

rar todas as características nocivas causadas aos atingidos pelo derramamento do óleo,

ainda que feito por meio do pagamento de pecúnia à pessoa que porventura também

possa vir a ser credora de posterior reparação civil integral. Assim, as prestações pecu-

niárias ora pleiteadas não visam recompor danos materiais, sejam eles emergentes ou

cessantes, já que visa apenas viabilizar a subsistência de tais pessoas, minorando as con-

sequências mais imediatas do vazamento do óleo. 

É justamente por isso que não há cálculo decorrente de estudo específico na

fixação do seu valor, que são uniformes para as pessoas atingidas, assim como o valor fi -

xado pela União através da Medida Provisória nº 908/2019, que o fixou em dois salários

mínimos, ou seja,  R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais) a ser paga em

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.  mp.  br 

83

http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.prse.mpf.mp.br/
http://www.prse.mpf.mp.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO E DA CIDADÃ

duas parcelas iguais, correspondentes aos meses de novembro de 2019 e dezembro de

2019. Obviamente, o ente federal utilizou o valor mínimo considerado pelo ordenamento

como apto (em tese) a garantir a existência das pessoas enquanto não terminadas as in-

vestigações quanto à efetiva extensão do dano, sua duração e intensidade, de modo a

viabilizar sejam dimensionadas suas proporções materiais e imateriais e a sua reparação

como um todo, chegando um estágio de recomposição em que houvesse possibilidade de

retorno a atividade econômica anterior ou inserção em nova atividade. 

Dessa forma é evidente que as prestações pecuniárias ora pleiteadas possuem

caráter alimentar e sua natureza jurídica não se confunde com a da reparação pelos da-

nos materiais, morais e existenciais (indenização), pois este visa a uma recomposição di-

reta daquilo que foi danificado pela conduta ilícita, sendo, por isso, uma indenização,

ou seja, um modo de trazer o atingido ao status quo ante. Nem o auxílio emergencial

pecuniário instituído pela União, nem as prestações pecuniárias ora pleiteadas constitu-

em indenização, já que seu propósito é minorar as consequências desastrosas do derra-

mamento do óleo, ainda que para isso se tenha que fazer pagamentos em pecúnia aos

atingidos. Caso fosse uma indenização não poderia ele ser tarifado, pois sendo a indeni-

zação integral, deveria ocorrer na exata medida da perda da renda do atingido. 

Por tudo que fora exposto fica evidente que o auxílio emergencial pecuniário

e qualquer outra prestação pecuniária de caráter alimentar não pode ser compensado,

tampouco considerado adiantamento, de indenização a ser recebida por aqueles que te-

nham sofrido danos materiais, morais e existenciias decorrentes do derramamento de

óleo no litoral nordestino.

5. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA

POR OMISSÃO PELOS DANOS SOCIOAMBIENTAIS. DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO EM

CASO DE MANCHAS ÓRFÃS COM DIREITO DE REGRESSO CONTRA O AUTOR DO ILÍCITO.
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A argumentação desenvolvida nos itens seguintes se respaldam em documentos

coligidos  nos  autos  do Inquérito  Civil  n.  1.35.000.001274/2019-63,  anexado  a  esta

petição inicial.

5.1.  DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA UNIÃO POR OMISSÃO PELOS

DANOS SOCIOAMBIENTAIS.  

Os entes públicos que detém 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 sua mitiga-

ção, recuperaç  ão e compensação (responsabilidade prospectiva) em todas as suas mati-

zes. Essa é a razão pela qual os danos humanos objeto desta ação (especificamente os

danos socioeconômicos mais imediatos, ou seja, a renda dos pescadores e marisquei-

ras artesanais) devem ser reparados por aquele sobre os quais recai a responsabilidade

civil pelo vazamento do óleo, já que decorrem direta e indireta do ilícito ambiental. 

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

letividade, 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. 

Tal responsabilidade civil do Poder Público por dano ao meio ambiente é obje-

tiva e decorre do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo cau-

sal deste com a ação ou omissão do Estado, independente de culpa, conforme disposto

na Constituição da República (art. 37, §6º) e na Lei 6.938/81 (art. 14):

CR/88: 
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Art. 37 - (…) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços pú -

blicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, as-

segurado 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 poluidor obrigado, in-

dependentemente 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 Esta-

dos terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causa-

dos ao meio ambiente. (…).

Como é sabido, incumbe às três esferas da Administração Pública o exercício

do poder de polícia sobre atividades potencialmente causadoras de degradação ambien-

tal, conforme dispõe a Constituição da República, nos seguintes termos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(…)

 III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

(...) 

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

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:

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; 
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II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambien-

te, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das de-

sigualdades sociais e regionais; 

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

tre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação ad-

ministrativa eficiente; 

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

dades regionais e locais.

O poder  de  polícia  impõe  à  Administração  Pública  o  dever  de  disciplinar,

acompanhar, fiscalizar e, se necessário, interditar a atividade que possa causar ou esteja

causando dano ao meio ambiente (e,  por consequência,  às  comunidades tradicionais

atingidas). 

Cabe  rememorar,  também,  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 degradação ambiental;

Assim, a pessoa jurídica de direito público ou privado que direta ou indireta-

mente for responsável pela atividade causadora de degradação ambiental é considerada

poluidora. Isso porque, ao omitir-se quanto ao exercício do poder de polícia, quando po-

deria e deveria atuar para a prevenção e mitigação do dano, o Poder Público assume o

risco por essa inação, colocando-se na posição de poluidor indireto e ensejando a res-

ponsabilização solidária pelo dano que vier a ocorrer70.

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

sastre ambiental dessa magnitude, afetando todos os Estados da Região Nordeste e, com

70 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 degradação ambiental;
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maior gravidade Sergipe), são causas suficientes e que contribuem para a configuração

da relação de causalidade entre a omissão do Poder Público e o dano produzido (e com

potencial ilimitado para causar prejuízos imensuráveis à população e ao meio ambi-

ente).

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, embora da omissão não possa

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

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

eminentemente normativo e não naturalístico. 

Na condição de poluidor indireto, o Poder Público é solidariamente respon-

sável pela recuperação e indenização ambiental, em todas as suas dimensões (danos

materiais, morais e extrapatrimoniais), tendo direito de regresso em face do poluidor

direto.

Sobre  a  responsabilidade  do  Estado  por  omissão  quanto  a  danos  ao  meio

ambiente, importa trazer as lições de Édis Milaré:

(…) o Estado também pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos ambientais provo-

cados por terceiros, já que é seu dever controlar e impedir que aconteçam. Esta posição mais

se reforça com a cláusula constitucional que impôs ao Poder Público, em todas as suas facetas

e níveis, e à coletividade o dever genérico de defender o meio ambiente e de preservá-lo

para as presentes e futuras gerações. Assim, afastando-se da obrigação legal de agir, ou agin-

do 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 re-

gressivamente o direto causador do dano71:.

71 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 444.
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O poder  público  poderá  sempre  figurar  no  polo  passivo  de  qualquer  demanda  dirigida  à

reparação do meio ambiente: se ele não for responsável por ter ocasionado diretamente o

dano,  por  intermédio  de um de seus  agentes,  o será  ao  mesmos solidariamente,  por

omissão no dever  de fiscalizar  e impedir  que tais  danos aconteçam.  A propósito,  vale

lembrar que a Constituição Federal impôs ao poder público o dever de preservar e defender o

meio ambiente para as presentes e futuras gerações.72

Além disso, cumpre observar que o STJ já assentou que  a responsabilidade

civil  do  Estado  em  matéria  ambiental,  por  omissão,  é  solidária  e  de  execução

subsidiária.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CI-
VIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. CONFIGURAÇÃO DO DANO À COLETIVIDA-
DE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Administração é solidária, objetiva e ilimitada-
mente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais de-
correntes 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. Precedentes. (…). (STJ. AgRg no REsp 1497096 /
RJ. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do
Julgamento 15/12/2015 Data da Publicação: 18/12/2015) 

RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  POLUIÇÃO AMBIENTAL.  EMPRESAS MINERADORAS.
CARVÃO MINERAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO
POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
1. A responsabilidade civil  do Estado por omissão é subjetiva,  mesmo em se tratando de
responsabilidade por dano ao meio ambiente, uma vez que a ilicitude no comportamento
omissivo é aferida sob a perspectiva de que deveria o Estado ter agido conforme estabelece a
lei.
2. A União tem o dever de fiscalizar as atividades concernentes à extração mineral, de forma
que  elas  sejam  equalizadas  à  conservação  ambiental.  Esta  obrigatoriedade  foi  alçada  à
categoria constitucional,  encontrando-se  inscrita no artigo 225, §§ 1º, 2º  e 3º   da Carta
Magna.
3.  Condenada  a  União  a  reparação  de  danos  ambientais,  é  certo  que  a  sociedade
mediatamente estará arcando com os custos de tal reparação, como se fora auto-indenização.
Esse  desiderato  apresenta-se  consentâneo  com o  princípio  da  eqüidade,  uma  vez  que  a
atividade industrial responsável pela degradação ambiental – por gerar divisas para o país e
contribuir com percentual significativo de geração de energia, como ocorre com a atividade
extrativa mineral – a toda a sociedade beneficia.

72  MILARÉ, 7ª ed., 2011, p. 1262.
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4.  Havendo  mais  de  um  causador  de  um  mesmo  dano  ambiental,  todos  respondem
solidariamente  pela  reparação,  na  forma do  art.  942  do  Código  Civil.  De  outro  lado,  se
diversos  forem  os  causadores  da  degradação  ocorrida  em  diferentes  locais,  ainda  que
contíguos, não há como atribuir-se a responsabilidade solidária adotando-se apenas o critério
geográfico, por falta de nexo causal entre o dano ocorrido em um determinado lugar por
atividade poluidora realizada em outro local.
(...)
(REsp 647.493/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233)

Outrossim, não obstante a responsabilidade solidária do Poder Público, o fato

é que, visando não onerar a sociedade com o custo ambiental e dar prioridade na execu-

ção da recuperação ao empreendedor particular, a doutrina aponta a figura da responsa-

bilidade subsidiária em face do devedor ambiental  estatal  solidário omisso, ou seja,

deve-se preferencialmente buscar o poluidor direto, e, apenas no caso de sua insolvên-

cia ou impossibilidade de cumprimento do objeto da execução, ainda que a impossibili-

dade seja técnica, deve o Poder Público ser chamado a assumir o ônus da recupera-

ção e indenização ambiental, sempre assegurado o direito de regresso  73. Nesse senti-

do é a jurisprudência do STJ:

AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 9.985/00). OCUPAÇÃO E

CONSTRUÇÃO ILEGAL POR PARTICULAR NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA. TURBAÇÃO E

ESBULHO DE BEM PÚBLICO. DEVER-PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTA-

DO. 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 POLÍTICA NA-

CIONAL DO MEIO AMBIENTE). CONCEITO DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE

NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO FA-

CULTATIVO. 

(…)

13. 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 contro-

lar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degrada-

ção ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação,

73 STJ. REsp 1071741 / SP Relator Ministro HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento
24/03/2009 - DJe 16/12/2010).
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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 significa que o Estado integra o título executivo sob a condição

de, como devedor reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, di-

reto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento

patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica,

de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de re-

gresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50

do Código Civil). 16. Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambi-

ental, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução subsidiá-

ria do Estado – sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a equação do princípio

poluidor-pagador  e  inviabilizar  a  internalização das  externalidades  ambientais  negativas  –

substituir, mitigar, postergar ou dificultar o dever, a cargo do degradador material ou princi-

pal, de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos cau-

sados. 17. Como consequência da solidariedade e por se tratar de litisconsórcio facultativo,

cabe ao autor da Ação optar por incluir ou não o ente público na petição inicial. 18. Recurso

Especial provido. (STJ. REsp 1071741 / SP Relator Ministro HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador

T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 24/03/2009 - DJe 16/12/2010).

No caso do derramamento de óleo no litoral nordestino, o que até agora foi

apurado (conforme Inquéritos Civis anexos) já demonstra que, para a ocorrência de um

dano desta monta, concorreram falhas não só do particular explorador da atividade (ain-

da desconhecido), mas do Estado brasileiro em não adotar, desde o princípio, medidas

de segurança, prevenção e contenção de danos dentro de parâmetros de segurança tais

que fossem incapazes de impedir a ocorrência de um dos maiores desastres ambientais

do país. 

O Estado brasileiro tinha o dever de evitar a ocorrência e/ou impedir a propa-

gação/expansão deste dano e sua omissão guarda inegável nexo de causalidade com o

resultado danoso verificado. A omissão e ação estatais, consistentes na adoção eficiente

de medidas de precaução e de contenção, a exemplo do acionamento tempestivo do   Pla-

no Nacional de Contingência, onde todos os envolvidos deveriam atuar em sinergia e es-
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forço conjunto, caracterizam sua responsabilidade indireta, de natureza também objeti-

va. 

No caso em tela, é patente a omissão da União, por meio de seus órgãos e

entidades ambientais  em exercer a contento seu poder de polícia  após os  primeiros

sinais de petróleo na costa brasileira, só tendo havido acionamento formal do Plano

Nacional de Contingenciamento em 11 de outubro de 2019, 41 dias após a identificação

do problema e já com cerca de 200 localidades atingidas. 

A  demora  do  ente  federal  foi  amplamente  noticiada  na  imprensa  nacional

através da publicação, pelos 9 Estados do Nordeste, em 06/11/2019, da denominada

“Carta do Recife”74, firmada pelos Governadores dos locais atingidos:

“(…) 1. Os Governadores, assim como já exposto na nota ‘Manchas de óleo nos convocam à

ação:  O  Brasil  não  pode  esperar  mais!’,  publicada  por  este  mesmo Consórcio  em 30  de

outubro,  continuam a  manifestar  sua  preocupação  à  falta  de  celeridade  no  processo  de

combate e contenção às manchas de óleo por parte do Governo Federal, tendo em vista que o

Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por óleo ainda não foi colocado,

na sua concretude, em prática. 

2. Os governadores dos Estados, cobram, mais uma vez, a atuação integrada e obstinada do

Governo Federal  na resolução desse gravíssimo crime ambiental.  Não obstante a isso,  os

Estados trabalham de forma conjunta, compartilhando informações entre si para que haja

uma coordenação das ações, efetivo conhecimento dos impactos ambientais e sociais, busca e

disponibilidade de auxílios, além de se articularem com universidades a fim de manter um

processo contínuo de avaliação dos efeitos dessas tragédias com investimento e pesquisa e

desenho de estratégias para mitigação. (...)”.

Por fim, em termos concretos, é reveladora a Nota Pública dos Servidores Am-

bientais Federais (Ministério do Meio Ambiente - MMA; Instituto Brasileiro do Meio Ambi-

ente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Instituto Chico Mendes de Conservação

74 Disponível em: http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/CARTADORECIFE6nov19.pdf. Acesso em: 08 Nov. 2019.
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da Biodiversidade – ICMBio; e Serviço Florestal Brasileiro - SFB)75 sobre o derramamento

de óleo no litoral brasileiro, datada de 14/11/2019, da qual destaca-se alguns trechos

importantes, a saber:

(…) Especificamente sobre as ações dos órgãos ambientais federais, destaca-se que áreas téc-

nicas relevantes não foram envolvidas assim que foi enviado o ofício a Marinha do Brasil, que

poderiam apoiar prontamente no assessoramento das ações do Grupo de Acompanhamento e

Avaliação (GAA), a exemplo do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), do Centro Na-

cional de Monitoramento de Informação Ambiental (Cenima) e da equipe do Ibama responsá-

vel pelo Licenciamento Ambiental das atividades de petróleo e gás, que tem larga experiência

nessa área. Apenas recentemente parte dessas equipes passaram a contribuir nas ações para

contenção e mitigação do desastre. Desde 2016, o Cenima executa monitoramento rotineiro

de vazamentos de óleo. Com quadro técnico qualificado, poderia ter apoiado desde o início a

investigação da origem do vazamento, de forma articulada com outras instituições, como o

INPE e as universidades, evitando inúmeros alertas falsos publicados pela imprensa que con-

tribuíram negativamente na gestão do evento e na informação à população.

(…) O monitoramento aéreo ficou restrito a 10 km de distância da costa, enquanto os indícios

do vazamento já indicavam que teria acontecido em alto mar e, portanto, para uma busca mais

efetiva da origem do vazamento, seria recomendado que ela acontecesse numa faixa de 200 a

800 km da costa. A opção por monitoramento próximo à costa limitou-se a identificar a chegada

do óleo na praia, medida não eficaz para apoiar as ações locais e para reduzir os danos ambien-

tais.

(…) O MMA ao negligenciar o seu papel articulador com estados e municípios, também deixa de

acionar outras áreas técnicas do Sisnama, que já desenvolvem ações cooperadas, a exemplo do

Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Pro-

dutos Químicos Perigosos (P2R2) e do Gerenciamento Costeiro.

75 Disponível em: <http://www.ascemanacional.org.br/wp-content/uploads/2019/11/ASCEMA-Nota-derrame-de-oleo_14nov2019-
2.pdf>. Acesso em: 20 Nov. 2019.
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(…) Essas questões poderiam ser resolvidas ou minimizadas se o comando de incidente estivesse

trabalhando de forma integrada e transparente em relação às informações que estão sendo

produzidas pelas diversas frentes. Ao contrário, em virtude da condução reativa e centralizado-

ra por parte do MMA, que não acionou plenamente o PNC, é estarrecedor que só recentemente

as áreas técnicas do governo federal (Ibama, Icmbio e Inpe) estejam contribuindo nas ações

para contenção e mitigação do desastre. Alertamos a sociedade sobre o desmonte das políticas

e das Instituições ambientais, que tem levado à morosidade da resposta do Estado brasileiro,

com alto custo a sociedade. Ainda que as instituições estejam tentando desempenhar o seu pa-

pel, a situação do GAA e do comitê de suporte é de informalidade perante os órgãos de contro-

le, uma vez que não há ato normativo restituindo esses colegiados. Relembramos que o Brasil

dispõe de arcabouço legal e de instituições qualificadas que poderiam ter tratado com clareza.

(...)”.

Vale salientar, dentre tantos aspectos denunciados por aqueles que integram os

órgãos ambientais federais, o fato de o monitoramento aéreo ter ficado restrito a 10 km

de distância da costa, enquanto os indícios do vazamento já indicavam que teria aconte-

cido em alto mar (os voos deveriam ser realizados numa faixa de 200 a 800 km mar a

dentro). Um patrulhamento efetivo, com quantidade e qualidade de aeronaves, embar-

cações e recursos humanos e materiais especializados, inclusive por contratação ou pe-

dido de auxílio internacional se necessário, poderia ter evitado ou minimizado muito a

chegada do óleo à costa brasileira.

É interessante observar a cronologia dos fatos acima noticiados, datados de no-

vembro de 2019, levando-se em conta que as notícias, publicamente divulgadas, da che-

gada das manchas de óleo em Sergipe ocorreu no mês de setembro de 2019. Como já

dito, o Plano Nacional de Contingenciamento só foi formalmente acionado em 11 de ou-

tubro de 2019, 41 dias após a identificação inicial do problema, que ocorreu em 30 agos-

to de 2019, e já com cerca de 200 localidades atingidas. 

Uma vez  concretizado o  dano ambiental  (mais  adequadamente denominado

dano socioambiental dada a sua dupla faceta), compete ao Poder Público adotar todas
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as  medidas  necessárias  à  reparação  integral  do  dano  causado  em  razão  do

derramamento do óleo (ilícito ambiental) seja no que toca a suas repercussões no meio

ambiente (reparação ambiental)  seja no que toca aos reflexos diretos e indiretos às

pessoas atingidas (danos materiais, morais e existenciais), inclusive através de medidas

de mitigação e de urgência como são as requeridas nesta demanda, que se referem

apenas  a  prestações  emergenciais  de  caráter  pecuniário,  a  fim  de  garantir  a

subsistência daqueles que se encontram com a atividade profissional inviabilizada,

seja de forma direta (evitar o contato corporal e de instrumentos de trabalho com as

manchas  de  óleo)  seja  indireta  (consumidores  deixaram  de  comprar  pescados  e

mariscos, provocando queda brusca nas vendas).

Resta, desta forma, demonstrada a responsabilidade civil da União ante a

coletividade  de  atingidos  (em  especial  os  pescadores  artesanais,  marisqueiras  e

demais  extrativistas  atingidos),  devendo  garantir,  no  presente  momento,

minimamente a sua subsistência para que possam substituir os rendimentos que vêm

deixando  de  auferir  mês  a  mês  (  prestações  pecuniárias), ou  seja,  se  tratam de

parcelas de caráter tipicamente alimentar e emergenciais.

5.2.  DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO EM CASO DE MANCHAS ÓRFÃS.  AÇÃO

REGRESSIVA EM CASO DE IDENTIFICAÇÃO DO POLUIDOR.

Além da responsabilidade decorrente da omissão estatal, analisada no item

anterior,  a  obrigação  do  Poder  Público  de  arcar  com  as  despesas  necessárias  à

prevenção,  contenção  e  reparação  de  danos  nos  casos  de  vazamentos  de  óleo  com

ausência de identificação da fonte causadora dos danos ambientais (inclusive se seus

impactos socioeconômicos) tem previsão expressa na legislação brasileira. Ressalte-se,

porém, que conforme os fundamentos já aduzidos no “item 5.1”, tal previsão expressa

não  é  requisito  para  responsabilização  dos  entes  públicos  face  à  aplicação  da
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responsabilidade solidária por omissão. Ainda assim, vejamos o que dispõe a legislação

específica: 

Na 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 jurisdição nacional, encontramos disposição expressa sobre a realização de

despesas  pelo  Poder  Público  em razão da adoção de medidas  decorrentes  do ilícito

ambiental, que serão ressarcidas pelos causadores do dano:

Art. 23. A entidade exploradora de porto organizado ou de instalação portuária, o proprietário ou

operador  de  plataforma  ou  de  navio,  e  o  concessionário  ou  empresa  autorizada  a  exercer

atividade pertinente à indústria do petróleo, responsáveis pela descarga de material poluente

em águas  sob  jurisdição  nacional,  são  obrigados  a  ressarcir  os  órgãos  competentes  pelas

despesas  por  eles  efetuadas  para  o  controle  ou  minimização  da  poluição  causada,

independentemente de prévia autorização e de pagamento de multa.

Parágrafo único. No caso de descarga por navio não possuidor do certificado exigido pela CLC/69,

a embarcação será retida e só será liberada após o depósito de caução como garantia para

pagamento das despesas decorrentes da poluição.

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

para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, em seu art. 27,

preceitua que, enquanto não identificado o poluidor, os custos relativos às atividades

de resposta e mitigação serão cobertos pelo Poder Executivo Federal:

Art. 27 O Grupo de Acompanhamento e Avaliação poderá requisitar do responsável por qualquer

instalação os bens e serviços listados nos respectivos Planos de Emergência Individuais e de Área

necessários às ações de resposta, e outros bens e serviços disponíveis.

§ 1º Os custos referentes à requisição dos bens e serviços a que se refere o caput, apurados pelo

Coordenador Operacional, serão ressarcidos integralmente pelo poluidor.

§ 2º Enquanto não identificado o poluidor, os custos relativos às atividades de resposta e

mitigação serão cobertos pelo Poder Executivo Federal.
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Do mesmo modo, o Manual do PNC76 dispõe que nos incidentes de poluição por

óleo de origem desconhecida (as chamadas manchas órfãs), os custos referentes ao uso

de  recursos  providos  pelo  responsável  de  qualquer  instalação  ou  pelos  órgãos  da

Administração Pública serão ressarcidos integralmente pelo responsável pelo incidente

(poluidor),  bem  como  que  quando  o  poluidor  não  é  conhecido,  o  dispêndio  desses

recursos cabe ao Poder Executivo Federal. Vejamos:

“(...) Mobilização dos Recursos dos Comitês Executivo e de Suporte

Caso existam evidências de que os procedimentos adotados pelo Responsável pelo Incidente

não são adequados, que os equipamentos e materiais necessários para o combate não são

suficientes, que o Responsável pelo Incidente precisa de auxílio para realizar determinada

ação,  e,  ainda,  se  os  procedimentos  e  estrutura  previstos  nos  planos  de  áreas  não  se

mostraram adequados à resposta de incidente de poluição por óleo de origem desconhecida, o

Coordenador Operacional mobiliza as instâncias, consideradas necessárias, de gestão do PNC,

de  imediato,  para  facilitar,  adequar  e  ampliar  a  capacidade  das  ações  de  resposta  ao

incidente.

(...) Os recursos humanos e materiais, disponibilizados pelos Comitês Executivo e de Suporte,

devem ser utilizados  em ações de facilitação e ampliação  da capacidade de resposta do

poluidor. As despesas com o deslocamento e a operacionalização dos recursos materiais, bem

como  despesas  com  deslocamento,  hospedagem  e  alimentação  de  recursos  humanos

disponibilizados pelos órgãos públicos que compõem o Comitês Executivo e de Suporte, serão

custeadas  por  meio  de  recursos  financeiros  da  própria  instituição  cedente,  que  serão

posteriormente ressarcidas.

(...)

E, por fim:

76 O Manual do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, foi
aprovado em ata na terceira reunião do Comitê Executivo do PNC, em 2018. 
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Ressarcimento de bens e serviços no PNC 

Os custos referentes ao uso de recursos providos pelo responsável de qualquer instalação

ou  pelos  órgãos  da  Administração  Pública  serão  ressarcidos  integralmente  pelo

responsável  pelo  incidente  (poluidor).  Quando  o  poluidor  não  é  conhecido,  o

ressarcimento desses custos cabe ao Poder Executivo Federal. (...)”

Assim, não identificado o causador do dano, cabe a responsabilidade civil à

União,  que  deverá  ressarcir-se  regressivamente caso  descoberto  o  causador  do

derramamento de óleo em exame. A este caberá a responsabilidade civil pelos danos,

mas não só a ele, uma vez que restou evidenciado que o ente federal concorreu para a

ocorrência de danos e em especial para a sua magnitude, dado o evidente retraso em

adotar  medidas  efetivas  de  prevenção,  contenção  e  mitigação,  como  acima

demonstrado. 

Assi  m, figurando como poluidora indireta (responsabilidade por omissão), a

União deve arcar com as prestações pecuniárias emergenciais de caráter alimentar

ora  pleiteadas;  igualmente,  caso  não  identificado  o  causador  do  dano  (manchas

órfãs), cabe ao ente federal a responsabilidade por fazer frente a essas necessidades

que, repita-se, não se confundem com a indenização pelos danos materiais, morais e

existenciais que deverão ser objeto de instrução própria.

 Resta, desta forma, demonstrada a responsabilidade civil da União ante a

coletividade  de  atingidos  (em especial  os  pescadores  artesanais  e  marisqueiras),

devendo garantir, no presente momento,  minimamente a sua subsistência para que

possam substituir os rendimentos que vem deixando de auferir mês a mês, ou seja,

se tratam de parcelas de caráter tipicamente alimentar e emergenciais.

6. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
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Embasa a redistribuição do ônus da prova no caso da presente ação civil pública

um fundamento 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.

A aplicabilidade da referida norma à presente demanda se dá pelo fato de que o

conjunto de regras processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor compõem o

que se denomina “Microssistema de Processo Coletivo” do ordenamento jurídico brasileiro,

formando pela junção de disposições do referido Código, la Lei da Ação Civil Pública (Lei

7.347/85), da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/85), da lei do mandado de segurança coletivo

e  da  lei  de  improbidade  administrativa,  dentre  outros.  Esse  conjunto  de  leis

interpenetram-se e subsidiam-se, compondo um microssistema independente do Código de

Processo Civil  (que se aplica  apenas  residualmente,  e não subsidiariamente,  como de

costume ocorre em nosso ordenamento).

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça definiu o microssistema de

processo coletivo, em voto do Ministro Luiz Fux:

“A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei de ação civil pública, da ação popular,

do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e

do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e

sob esse enfoque interdisciplinar interpenetram-se e subsidiam-se (...)”

O  microssistema  de  processo  coletivo  baseia-se,  essencialmente,  em  dois

diplomas fundamentais que acompanham todo e qualquer procedimento que se instaure a

título de processo metaindividual. São eles: a Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) e

o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

Ambas estas leis  formam o núcleo, o centro valorativo do microssistema de

processo coletivo, pois suas normas não só servem para franquear a comunicação direta
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entre  seus  institutos  (arts.  21  da  Lei  de  ACP e  90  do  CDC),  como também irradiam

aplicabilidade a todos os outros diplomas legislativos que compõem o microssistema. 

O argumento dogmático de extensão do dispositivo consumerista, aplicando-o a

todas as causas regidas pelo microssistema de processo coletivo, é defendido pela dou-

trina mais abalizada. Tratando-se de norma de direito processual inserta no CDC, aplicá-

vel não apenas às causas consumeristas, mas a todas que se refiram à tutela em juízo de

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Como destaca Marinoni:

“Há um grande equívoco em supor que o juiz apenas pode inverter ou atenuar o ônus da prova

quando pode aplicar o CDC. O fato de o art. 6º, VIII, do CDC, afirmar expressamente que o con-

sumidor tem direito a inversão do ônus da prova não significa que o juiz não possa assim proce-

der diante de outras situações de direito material. (...) Ou seja, não há razão para focar uma in-

terpretação capaz de concluir que o art. 6º, VIII do CDC não pode ser aplicado, por exemplo, nos

casos de dano ambiental, quando se tem a consciência de que a inversão do ônus da prova ou a

redução das exigências de prova têm a ver com as necessidades do direito material e não com

uma única situação específica ou com uma lei determinada. Não existe motivo para supor que a

inversão do ônus da prova somente é viável quando prevista em lei.” 77 

Desse modo, no presente feito a questão probatória pode ser resolvida 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 ou  da  presença  da

hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência. 

Art. 6º(…)
  VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

77  MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Formaçao  da  convicçao  e  inversao  do  onus  da  prova
segundo as peculiaridades do caso concreto. Revista de Doutrina TRF4, 19 jan. 2006. Disponível
em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao010/luiz_marinoni.htm >. Acesso em: 25
fev. 2015. 
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 A norma de extensão requer, para configurar hipótese de inversão do ônus da

prova, a verossimilhança ou a hipossuficiência do autor da ação. A primeira enfatiza um

juízo de probabilidade acerca da correção ou verdade do argumento do autor78.  A outra

pressupõe um desequilíbrio importante de poderes fáticos de produção probatória ou do

desconhecimento técnico e informativo dos reais processos que desencadearam o evento

danoso, que impossibilitem o autor de demonstrar o alegado79. No caso – e como mais

adiante se demonstrará – estão presentes não um, mas os dois pressupostos.

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  as  proporções  do  desastre  ambiental  são  de  elevada

magnitude e a ausência de medidas de proteção a áreas sensíveis, pelos demandados,

restou evidenciada. Além disso,  a inviabilização do exercício  da pesca e da cata de

marisco restou comprovada pela própria presença de óleo nos ecossistemas em que as

exercem (simples  consulta  ao  mapa de monitoramento do IBAMA aponta  que só em

Sergipe  há,  na  data  de  05/12/2019,  78  localidades  com  manchas  de  óleo  ou  com

vestígios  de manchas de óleo)  e pela retração no consumo de pescados e mariscos,

amplamente noticiada na imprensa escrita/online e audiovisual.

Dada a extensão do dano provocado pelo derramamento do óleo, uma das maio-

res catástrofes ambiental já ocorridas no Brasil, somada à hipossuficiência dos substitu-

tos e da coletividade, titular de um direito duramente comprometido, parece, nas cir-

cunstâncias, evidente, a ensejar um juízo prático de razoabilidade judicial da inversão

formal e material do onus probandi. 

A entender-se diferente poder-se-ia estar  decretando a irreparabilidade ou o

descumprimento do dever da ré de suportar os custos de sua conduta omissiva ambien-

78 THEODORO JUNIOR, Humberto.  Direitos  do consumidor.  2 ed.  Rio de Janeiro: Forense,
2001, p. 135. 
79  NUNES, Luis Antonio Rizzato.  Comentários ao código de defesa do consumidor. Sao
Paulo: Saraiva, 2000, p. 123-124.
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talmente lesiva (ou de responder ante a falta do autor imediato do dano, com direito a

regresso, pois que se trata, até o momento, de caso de manchas órfãs). 

De mais a mais, a doutrina das cargas probatórias dinâmicas reverte a regra de

inspiração liberal do ei incumbit probation qui probatio qui dicit, genericamente previs-

ta no artigo 333, I, do CPC revogado, de modo a impor o peso da prova à parte que, por

sua situação de vantagem, melhores condições fáticas e econômicas apresentem para le-

var ao processo elementos probatórios que esclareçam as circunstâncias e os fatos sob

controvérsia.80 

Aliás, deve-se enfatizar que o NCPC incorpora expressamente a teoria das cargas

probatórias dinâmicas nos §§ 2º e 3º do art. 373, verbis:

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do au-
tor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibi-
lidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facili-
dade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a opor -
tunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Nesse sentido, considerando que no caso em tela há verossimilhança nas ale-

gações trazidas a Juízo, bem como que se busca a tutela de direitos individuais homogê-

neos de coletividade hipossuficiente (tanto economicamente, quanto em termos técni-

cos e informativos), formada por pescadores artesanais e marisqueiras e levando em

80 ALCINA, Jorge B. Teoria general de la responsabilidad civil. Novena Edicion. Buenos Aires:
Abeledo  Perrot.  1997,  p.  514;  GONZALEZ,  Matilde.  Actuaciones  por  danos.  Buens  Aires:
Hammurabi; Depalma, 2004, p.. 218ss. 
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conta a expressa previsão legal, verifica-se a necessidade imperiosa da inversão do ônus

probatório.

7. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DO FUMUS

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA

De nada valeria toda a argumentação acima exposta se nosso ordenamento não

oferecesse  mecanismos  processuais  que  refletissem  o  compromisso  com  a  tutela

adequada  dos  direitos  coletivos  afetados  e  com  a  tempestividade  da  prestação

jurisdicional. 

A gravidade dos danos causados aos atingidos, qual seja, a privação dos meios de

subsistência em razão das manchas de óleo, apenas reforçam a necessidade de que a

tutela antecipatória seja utilizada como mecanismo de distribuição isonômica do ônus

do tempo do processo. Não é demais reiterar que o pleito ora formulado se refere a

reparações emergenciais consistentes em prestações pecuniárias de caráter alimentar

substitutivas da renda daqueles que tiveram suas atividades profissionais inviabilizadas

seja direta, seja indiretamente, pelo desastre ambiental.

O NCPC prevê duas espécies de tutelas provisórias (art. 294 NCPC). De um lado a

tutela  de evidência,  fundada no alto grau de probabilidade do direito  invocado.  De

outro,  a  tutela  de  urgência,  fundada  a  afastar  o  dano  ou  o  ilícito  em  caso  de

probabilidade do direito associado ao risco de demora. 

Nesse sentido o art. 300 do NCPC:

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
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dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§  3º  A  tutela  de  urgência  de  natureza  antecipada  não  será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.

Não discrepa da nova previsão processual o art. 12 da Lei 7.347/85: “Art. 12.

Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão

sujeita a agravo”.

Ainda que por cognição não exauriente é possível identificar o preenchimento

dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

A  probabilidade  do  direito  alegado  nesta  inicial  resta  suficientemente

demonstrada por toda a documentação contida nos inquéritos civis anexos, em especial

documentos  oficiais  oriundos  dos  entes  públicos  envolvidos,  reforçada  pelas  notícias

veiculadas  em diversos  meios  de imprensa  nacional,  cujas  informações  confirmam a

verossimilhança da obrigação da ré de reparar de forma emergencial o dano decorrente

do  derramamento  de  óleo  na  costa  sergipana,  proporcionando  aos  pescadores  e

marisqueiras artesanais atingidos uma fonte de renda alternativa aos rendimentos que

auferiam com a atividade econômica que restou inviabilizada. 

Quanto  ao  perigo  de  demora,  são  patentes  as  consequências  dos  danos  e  a

necessidade da adoção das medidas emergenciais ao final especificadas, como meio de

evitar a continuidade da situação de desassistência em que se encontram os pescadores

artesanais  e  marisqueiras  cuja  atividade  restou  prejudicada  pelas  manchas  de óleo.

Deve-se ter em conta que o derramamento de óleo teve início no Estado de Sergipe em

24 de setembro de 2019, com a chegada das primeiras manchas ao litoral do Município

de Pirambu81 e a partir dessa data houve um gradativo aumento das incidências, já tendo

81 http://www.ibama.gov.br/phocadownload/emergenciasambientais/2019/manchasdeoleo/2019-09-24-localidades-
atingidas.pdf .Acesso em 06/12/2019.
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alcançado  mais  de  100  localidades  afetadas  por  manchas  de  óleo,  podendo-se

considerar, dada a extensão do litoral  sergipano em comparação aos demais  Estados

atingidos, ser proporcionalmente o mais prejudicado pelo desastre ambiental. Durante

todo esse período, ou seja, desde o início da chegada das manchas até a data atual já

decorreram mais de 02 (dois) meses durante os quais  os pescadores artesanais  e

marisqueira  vem  se  expondo  diretamente  ao  contato  com  o  petróleo  e  vem

suportando a brusca redução de seus rendimentos em razão da retração do consumo

de pescado e marisco.

Por  fim, destaca-se que aguardar o trânsito em julgado desta demanda para

impor à ré a obrigação de disponibilizar a essas comunidades tradicionais de pescadores

e marisqueiras uma prestação pecuniária mínima que garanta a sua subsistência, bem

como o cadastramento de todos os pescadores artesanais e marisqueiras efetivamente

atingidos pelo desastre ambiental significaria o mesmo que negar jurisdição aos direitos

coletivos lesados. 

8. DOS PEDIDOS

Diante  do  exposto,  e  do  que  se  acha  devidamente  comprovado  pela

documentação  anexa,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL requer  que  seja  conhecida  a

presente Ação Civil Pública, sejam deferidos os seguintes pedidos e requerimentos.

8.1.  EM TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão liminar de tutela provisória de urgência, uma vez que presentes os

seus requisitos, para que:
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A) Seja determinado à UNIÃO, a título de reparação emergencial e de caráter

alimentar,  o     pagamento  de  prestação  pecuniária    destinada  à  garantia  da

subsistência  , no montante de  R$ 1.996,00 (mil  novecentos  e  noventa e seis

reais), a ser paga em duas parcelas iguais, respectivamente, nos prazos de 15 e

30  dias, a  todos  os  pescadores  profissionais  artesanais  e  marisqueiras  de

Sergipe que estejam direta ou indiretamente impactados pelo derramamento

de óleo no litoral sergipano,  em especial aqueles que não foram beneficiados

pela Medida Provisória nº 908/2019, quais sejam:

a.1)  os  pescadores  artesanais  e  marisqueiras  que  possuem  inscrição

regular  no  RGP e  se  encontram  vinculados  a  um  dos  15  Municípios

atingidos (direta ou indiretamente) pelas manchas de óleo (Aracaju,

Barra  dos  Coqueiros,  Estância,  Itaporanga  D´Ajuda,  Pacatuba,  Brejo

Grande, Pirambu, Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas, São

Cristóvão, Santa Luzia do Itanhy, Maruim, Indiaroba, Laranjeiras e Ilha das

Flores); 

a.2)  os  pescadores  artesanais  e  marisqueiras  que  detêm  protocolo de

solicitação de inscrição no RGP como pescador artesanal ou protocolo de

entrega de Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira – Reap (caso de

RGP suspenso/irregular inativo)  pendentes de apreciação,  vinculados a

um  dos  15  Municípios  atingidos  (direta  ou  indiretamente)  pelas

manchas de óleo  (Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itaporanga D

´Ajuda,  Pacatuba,  Brejo  Grande,  Pirambu,  Nossa  Senhora  do  Socorro,

Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Santa Luzia do Itanhy, Maruim,

Indiaroba, Laranjeiras e Ilha das Flores);

a.3) outros pescadores artesanais e marisqueiras que não se enquadrem

nas hipóteses dos itens “a.1” e “a.2” e que estejam com a regularização

de pendências quanto à sua inscrição no RGP ainda não apreciadas pela
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União,  vinculados  a  um  dos  15  Municípios  mencionados  nos  itens

anteriores;

B) Seja determinado à UNIÃO:

b.1) que identifique e cadastre os pescadores profissionais artesanais e

marisqueiras  não  incluídos  no  item “A”  (ou  seja,  que  não  possuem

inscrição  ativa  no  RGP,  nem  protocolo  de  requerimento  ou  de

regularização  de  inscrição  no  RGP,  pendentes  de  apreciação)  e  que

tiveram  suas  atividades  profissionais  impactadas  (direta  ou

indiretamente)  pelo  derramamento  de  óleo  no  litoral  sergipano,

pagando-lhes prestação pecuniária emergencial e de caráter alimentar,

no valor de  R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais),  a ser

paga em duas parcelas iguais, respectivamente, nos prazos de 15 e 30

dias contados do fim do cadastramento;

b.2) no prazo de 10 (dez) dias, inicie o processo de cadastramento dos

pescadores artesanais e marisqueiras descritos no item “b.1”, podendo-se

valer, para tanto, da cooperação administrativa do Estado e dos Municí-

pios nos quais se localizam os atingidos;

b.3) no prazo de 30 dias,  comprove ter concluído o levantamento, ca-

dastramento e ter iniciado o pagamento da prestação pecuniária emer-

gencial e de caráter alimentar para todos os pescadores artesanais e ma-

risqueiras descritos nos itens “b.1” e “b.2”;

C) Que seja determinado à União que os pagamentos mencionados nos itens an-

teriores  perdurem mensalmente no valor de um salário mínimo, até que se-

jam restabelecidas as condições para o exercício das atividades profissionais

originais;
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8.2. EM CARÁTER DEFINITIVO

Uma vez regularmente processada a demanda, o Ministério Público Federal REI-

TERA todos os pedidos pleiteados liminarmente no “item 8.1”, com a devida conde-

nação em definitivo da ré, requerendo, ainda, que:

A) Seja determinado à UNIÃO, a título de reparação de caráter alimentar, o pa-

gamento de prestação pecuniária mensal, no valor de um salário mínimo,   destinada à

garantia da subsistência  , para todos os pescadores profissionais artesanais e marisquei-

ras de Sergipe impactados direta ou indiretamente pelo derramamento de óleo no litoral

sergipano;

B)  Que seja determinado à União que os pagamentos mencionados no item ante-

rior perdurem mensalmente no valor de um salário mínimo, até que sejam restabele-

cidas as condições para o exercício das atividades profissionais originais;

8.3. REQUERIMENTOS PROCESSUAIS

Por fim, requer, ainda: a) a cominação de multa diária no valor de R$ 100.000,00

(cem  mil  reais)  em  caso  de  descumprimento  de  qualquer  das  tutelas  de  urgência

concedidas,  quando  não  houver  indicação  de outros  valores  ou  forma  de  incidência

diária; b) a citação dos requeridos, na forma dos artigos 319, VII, c/c art. 334, ambos do

NCPC,  garantindo-se  ampla  publicidade  à  audiência  de  conciliação  designada  e  a

participação  de  interessados  a  atuarem  na  condição  de  amicus  curiae,  na  forma

autorizada pelo art. 138 do NCPC; c) a intimação pessoal dos atos processuais, com

remessa dos autos ao Ministério Público Federal no endereço mencionado nesta inicial

(art.  18,  II,  h,  da  Lei  Complementar  n.  75/1993);  d)  a  produção  de  todos  meios

probatórios  admitidos  em  direito,  especialmente,  provas  documentais,  orais
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(depoimento pessoal e testemunhas) e periciais; e) a isenção de despesas processuais

(art. 18 da Lei n. 7.347/1985, art. 87 do CDC, art. 19, §2º); f) a condenação da ré em

despesas processuais.

Instrui esta petição inicial com as peças e documentos nela indicados 

Dá-se à causa o valor de R$ 9.574.812 (nove milhões, quinhentos e setenta e

quatro reais e oitocentos e doze centavos).

Aracaju, 9 de dezembro de 2019.

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO

PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
PROCURADORA DA REPÚBLICA
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