
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado do Porâ

EXCELENTiSSIMO(A) SENHOR(A) jUIZ(A) FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, O MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ no

exercício da legitimidade que lhes é conferida pelos artigos 129 , III, em

conjunto com o artigo 225 , ceput, bem como dos seus parágrafos 10 e 30 da

Cons t itu ição Repub lica na c/c o art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nO75 /93 e

Lei 7.347/19 86 e com base nas informações até aqu i obtidas, vem ajuizar

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA COM PEDIDO DE PROVIDÉNCIAS CAUTELARES

em face de

COMPANHIA DOCAS DO PARA S/A. sociedade de

economia mista, inscrita no CNPj 04 .933.552/0002

94, com endereço no Porto de Vila do Conde, Vila do

Conde, BarcarenalPA;

MINERVA S/A, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPj 67 .620.377 /0008-90, com endereço

na Rod. PA 151, Km 12 , Abaetetuba/PA; e

NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA. ,
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pessoa ju rídica de direito privado, inscrita no CNPJ

10 .700.289/0001-0 9, com endereço na Av.

Governador José Malcher, 815, Sala 316, Belém/PA;

em face dos fatos já apurados e com a necessidade de

providências urgentes destinadas a reparar dano ambienta l decorrente das

at ividades dos requerid os, tal como se passa a expor.

Na noite do dia 5 de outubro de 2015, a embarcaçáo de nome

HAIDAR, de bandeira libanesa, que rea lizaria o t ransporte cerca de 4.900

(quatro mil e novecentos) bois vivos com destino à Venezuela. sofreu

acidente marít imo por motivos ainda não completa mente esclarecidos. mas

decorrentes da lmpericia duran te o processo de carregamento da

embarcação , o que levou a ade rnar e, logo em seguida, naufraga r. O acidente

ocorreu no Pier 300 do porto de Vila do Conde, em Barcarena, te ndo sido

comunicado à Capitania dos Portos apenas por vol ta de 8:00 do dia seguin te.

Embora os números ainda sejam imprecisos, sabe-se que não

mais de 30 animais foram resgatados com vida, enquanto outros animais

(cuja estimativa oscila em torno de 200) chegaram a deixar a embarcação

antes do naufrágio, alguns dos quais foram abatidos pela população,

enquanto a expressiva maioria, morta por afogamento, remanesceu

inicialmente flutuando, em contenção reali zada no local, de modo que

aprox imadamente 4.700 (quat ro mil e setecentos) carcaças ainda se

encontram presos no interior da embarcação naufragada .

o acidente ocasionou ainda o derramamento de óleo marítimo

MF 380 e de uma série de outros resíduos, em especial feno destinado à

alimentação dos animais durante o transporte. Estima-se que o resíduo

oleoso seja de aproximadamente 700 mil litros e as carcaças dos animais

che guem a 3.800 toneladas.
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Por volta das 8h do dia 6 de outubro, no Complexo do Porto de Vila do Conde. área de
responsabilidade da Com panhia das Docas do Pará «(CP), ocorreu um acidente com o
nav io Haidar. Fotos por Walr imar Santos. da assessoria de comunicação da Polícia Civil do
Estado do Pa rá.

Foi providenciada na ocas ião a montagem de barreiras de

contenção para evitar o espalhamento dos resíduos, em especial do óleo.

embora te nha havido contaminação expressiva das praias vizi nha s, chegando

inclusive ao Municíp io de Abaetet uba, não havendo ainda , por ora ,
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de limitação mais prec isa desta contami nação.

Em 7 de outubro. manchas de óleo nas praias de Barca rena. Fotos por Sidney Oliveira. da
Agênci a Pará

Restos dos bois que morreram afog ados após o navio onde estavam afundar na cidade de
Barcarena começa ram a boiar no rio . Imagem de Cezar Magalhães/Diário Online
publ icada pelo stte Uol Not ícias em 8 de outubro
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NO mesmo dia 6 de outubro os órgãos ambientais do Município.

Estado e União estiveram no local. Por parte da Secre taria Estadual de Meio

Ambiente foi lavrado relatório de fiscali zação prelim inar. Neste momento

houve importante registro das pr imeira s impressões obt idas pelo órg ão

ambiental. conforme se verifica no Relatório de Fiscalização Preliminar 

GERAS/SEMAS:

A equipe de fiscalização da SEMAS e DEMNPC ressaltam a falta de
preparo da equipe de cc ntt nq êncta da CDP e das empresas Global
e Se rviporto operadoras do embarque da carga. Não houve esforço
concentrado para resgata r os animais pois o acidente ocorreu as 7
hs e até as 18 hs não havia um plano para retirar os animais da
água e sim para conter o óleo.

Ao f inal do relatório. observa-se a seguinte sugestão:

Que as empresas envolvidas elaborem um plano urgente de
contingência. plano para retirar da embarcação e transporte e
destinação adeq uada da carga. tendo em vista que no prazo de 24
a 48 horas a carga deverá estar deteriorada .

Ainda no dia 6 de outubro as empresas demandadas fora m

notificadas .a apresentar imediatamente plano de emergência . licença de

operação e relatório da ocorrência do sinistro.

o IBAMA também. em 6 de outubro de 2015. expediu

not ificações para MINERVA. CDP. GLOBAL e NORTE para que apresentassem

plano de emergência. licença de operação, relatório do sinistro e outros

documentos relacionados.

No dia 7 de outubro houve nova fiscal ização da Secretaria

Estadual de Meio Ambiente (Relatório de Fiscalização 186 - GERAD/SEMAS).

ocasião na qual as seguintes medidas foram tomadas em âmbito

administrat ivo:

a) embargo do porto de Vila do Conde para as at ividades de

movimentação de carga viva;

b) notificação das empresas ora demandadas a. no prazo de 24

horas, iniciar a retirada adequada dos animais e combustível constantes no

local do aciden te ;
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Também em 9 de outubro houve novas notifi cações do IBAMA
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c) lavratura dos autos de infração 3247/2015 (em face da

MINERVA, por lançamento irregu lar de resíduos líquidos), 3248/2015 (em face

da MINERVA, por causar poluiçã o de qualquer natureza). 3249/2015 (em face

da COP, por causar poluição de qua lquer natureza). 3250/2015 (em face da

COP, por lançamento irregui ar de resíduos líquidos). 7001/07914 (em face da

GLOBAL, por causar poluição de qualquer natureza) e 7001/0 7915 (em face

da GLOBAL, por lançamento irregula r de resíduos líquidos),

No dia 8 de outubro houve nova operação por parte da

secretaria Estadual de Meio Ambiente (Relatório de Fiscalização 187 

GERAO/5EMA5) , ocasião em que nova mente se constatou medidas conc retas

ape nas em re lação à contenção do óleo (que sequer evitara m a continuidade

do vazamento). sem nenhum avanço significat ivo em relação a providências a

serem tomada s no tocante as.carcaças bovinas que estavam flutuando.

Na referida ocasião foram lavrados ainda os autos de infração

700 1/08565 (em face da NORTE, por lançamento irregular de resíduos

líquidos). 7001/08566 (em face da NORTE, pela prática de maus tratos a

anima is) e 700 1/085 67 (em face da NORTE, por causa poluição de qua lquer

natureza).

Ainda no dia 8 de outubro foi realizada reunião na sede da

Secretaria Estadual de Meio Ambiente com a presença de vários órgãos

públicos e da COP, na qual esta se comprometeu a apresentar um plano de

ação em 24 horas, tendo o órgão ambiental, por sua vez , firmado o

compromisso de deixar equipe de plantão para que, a partir do momento em

que recebesse o plano, rea lizar sua aval iação em 2 horas.

No dia 9 de out ubro, com a cont inuidade da omissão por parte

das empresas envolvidas, foram lavrados pela Secretaria Estadual de Meio

Ambiente os autos de infração 7001/08568 (em face da COP), 7001/08570

(em face da GLOBAL), 7001/08571 (em face da NORTE) e 700 1/0 8572/2015

(em face da MINERVA),
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Em 9 de outubro, manchas de óleo nas águas de aarcerena são maiores. Fotos por Sidney
Oliveira , da Agê ncia Pará.

\

Não obsta nte as sucessivas not ifi cações dos órgãos amb ienta is,

não foi providenciada, nos d ias posterio res, a reti rada das carcaças dos

anima is que se encontravam flutuand o na zona cont ida, o que se most rava

urgente, te ndo em vista que a barreira de conte nção se destina a ev itar

apenas o espalhamento do resíduo oleoso, não tendo est rutura para suporta r

a pressão exercida pelas carcaças .

A grande demora. por parte das empresas responsávei s, para

to mar providências concretas nestes primei ros d ias foi crucial para o

agravamento do impacto ambienta l, seja ao espalhar cada vez mais o óleo

va zado. seja por aumentar a pressão na barreira de contenção em razão da

permanência dos cor pos.

às demandas no sent ido de tomar provi dências imed iatas no toca nte à

remoção dos resíduos orgâ nicos e oleosos deco rrentes do acide nte.
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Em 9 de outubro . manchas de óleo nas águas de Barcarena são maiores . Fotos por Sidney
Olive ira, da Agência Pará.

Apenas no finai da tarde do dia 9 de outubro é que foram

encaminhados aos órgãos ambientais as primeiras respostas, que se

mostraram insat isfatórias.

Por parte da CDP foi encaminhada a Cart a DIRPRE 639/201 5,

que apresentou suposto "plano de remoção, transporte e destinação final de

'bovinos mortos", o qua l, no enta nto, se mostrou excess ivame nte lacônico e

incompleto, limi tando-se a afirma r que as carcaças ser iam t ransportadas por

uma balsa para algum local onde seriam que imados a céu aberto, chamando

a atenção o fato de que sequer hav ia a indicação de qual seria este local ou

como se da ria o transporte, inviabilizando . qualquer aná lise pelos órgãos

ambientais.

Foi ainda apresentada uma declaração de método elabo rada

pela companhia alemã Mammoet 5alvage, contratada pela seguradora para

realizar os procedimentos de salvatagem ; referido documento. no entanto.

cV' . -R
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não inclui o processo de remoção das carcaças. Além disso . a equ ipe técnica

da 5EMA5 verif icou que o documento não detalha pontos importantes do

procedimento, razão pela qua l solicitou. na mesma data, ma iores,
esclarecimentos, os quais ainda não foram presta dos.

No dia 11 de outubro. sobrevoo de sobre a reg ião já permit ia

consta tar a presenç a de manchas de óleo cobrindo uma extensa área entre

os Municípios de Abaetetua e Belém (Ilha de Coti juba)

Em 11 de outubro. mancha de óleo atinge Abae tetuba . Ima gem rea lizada pe lo Procurador
da Repúb lica Bruno Valente em sobrevoo sobre a região.
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Em 11 de outubro. centenas de carcaças bovinas continuavam no loca l do acidente.
ret idas de maneira inadequada pela barre ira de contenção. Imagem rea lizada pelo
Procurador da República Bruno Valente em sobrevoo sobre a reg ião.

Em 11 de outubro. mancha de óleo atinge Ilha de Cotijuba. em Belém. Imagem realizada
pelo Procurador da Repúbl ica Bruno Valente em sobrevoo sobre a reg ião.

,.," 1 3299 0100 - www.prpa.mpf.mp.br ~ ~
Lf-:f.avessa Dom Romualdo de Seíxes. 1476, 10 anda r, Ed. Evoluhon , Umartzal . CEP 66055·200 · Belém/PA ""



MPFI~___ no","",

•

• ,. _.
.~Jr M..,~i,.

J ~."(;r.....s"

-

Mapa com a marcação aproxi mada . em círculos vermelhos. dos locais onde reg istradas as
imagens acima; respectivamente (de cima para baixo), Ilha de Cot ijuba (Belém/PA),
Município de Barcaren a e Município de Abaetetuba.

Como resultado da omissão na ret irada dos corpos, ocorreu,

ent re a noi te do dia 11 e a ma nhã do dia 12 de outubro o rompimento da

barreira de contenção , fazendo com que várias carcaças de an imais, já em

estado ava nçado de putrefação. at ing issem pra ias nos murucrpios de

Barcarena e Abaetetuba, em situação que coloca em risco a coletiv idade, com

poluição ambiental evidente e risco direto à vi da das pessoas que se vee m

expostas ao contato com os animais.

Além das carcaças bovinas houve grande intensificação da

poluição de óleo. que já era significa t iva mesmo antes mesmo do

rompimento. Esta ocorrência tornou ainda muito mais grave a situação, que já

se apresentava extremamente preocupante, pois afetou de maneira

dramát ica cente nas de famílias que moram em regiões ribeirinhas ou

dependem do rio para seu sustento .
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Foto encaminhada pela prefeitura de Barcarena ao MPF em 12 de outubro
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Levantamento preliminar realizado pela empresa Cidade Limpa

(contratada pela CDP para realizar a limpeza da região) , sem a visita a todos

os locais impactados, chegou à contagem de 315 cadáveres, o que. ao se

levar em consideração que a constatação inicial foi a de que havia. nos

primeiros dias. 200 carcaças f lutuando, permite concluir que já está havendo

a saída de parte do material que inicialmente estava conf inado na

embarcação. aumentando a urgência na toma da de providências imediata s.

Em 13 de outubro, a barrei ra já se encont rava rompida e os bois, antes retidos,
espalhados pelas praias da região. Imagem real izada pelo Procurador da República Bruno
Valente em sobrevoo sob re' a região.

A contaminação decorrente do derramamento do óleo, bem

como dos corpos de ani mais em putrefação, já atingiu o forn ecimento de

água potável na região afetada, densamente povoada. seja por ribeirinhos.

seja por comunidade urbana ou rural.

Mesmo dian te da situação de ev ide nte gravidade. passados 9

dias desde o momento inicia l do aciden te. as medidas até aqu i tomadas pelos

responsáveis não surtiram efeito, seja qua nto ao óleo já derramado. seja

quanto ao óleo ainda existente na em barcação ou, ainda , quanto aos an ima is,

estejam eles dent ro da embarcação, este jam na conte nção ou nas pra ias da

reçi ão,
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Mesmo com todo esse contexto, o porto de Vila do Conde

continua a operar norma lmente para o transporte de grãos e minério.

,
O quadro atua l, portanto , pode ser assim resumido:

1 - mesmo com O protesto da população, medidas iniciais para

a limpeza das praias começaram a ser tomadas. com a destinação das

carcaças anima is a um terreno previamente definido;

2 - as carcaças que se encontram livres da embarcação serão

depositadas em tal te rreno, em cavas protegidas por uma manta composta

por lonas plásticas, constituindo-se esta em solução adotada

emergencialmente e em caráte r provisório, enquanto se discute a destinação
I

mais adequ ada;

3 - a salva ta gem do óleo será feita a part ir do momento em

que os equ ipamentos necessários cheg uem ao porto de Vila do Conde, o que

ainda não tem definição precisa, mas envolvendo tra balhos previstos para

durar cerca de 19 dias;

4 - não existe definição quanto aos métodos de ret irada das

carcaças mantidas na emb arcação, as quais, em princípio, serão destinadas

ao mesmo imóvel em que alocadas aquelas objeto do primei ro tratamento.

Fáci l identificar o risco da ma nutenção da situação e a,
necessidade de que todos os esforços se concentrem na solução da dema nda,

o que inclui reconhecer ter faltado senso de urgência nas atividades

desenvolvidas pela COP e pelos dem ais responsáveis pelo da no ambiental.

Embora o porto de Vila do Conde venh a sendo uti lizado há anos

para o transporte de boi vivo. nenhum plano de contingência havia sido

const ruido, o que foi agravado pelo fato de, em razão da recente alteração no

quadro di recional da em presa, nem mesmo o plano de contingéncia geral do

porto ter sido eficazmente acionado, o qua l, frise-se, da ta do ano 2000 e não

foi atua lizado para con te mpla r a at iv idade de emba rque de bois vivos,

o(
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exi stente desde 2006,

o descumprimento das med idas de proteção é evidente. o que. .
levou ao quadro atual , agravado pela inércia e demora da adoção das ·

medidas necessárias. sem que as empresas envo lvidas realmente

demonst rassem adoção de mecan ismos ágeis, aptos a dar o tratamento

adequado ao fato,

Relevante a descr ição dos efeitos, tal com o fe ita pel a

Secretária Muni cipal de Assistência Social de Barcarena, Juliana Nobre Soares,

em e-mail enviado ao MPF:

Ao cumprimentá-lo, informamos que no dia 06 de outubro, no

mun icíp io de Barca rena - PA, precisamente no porto de Vila do

Conde ocorreu o naufrágio do navio de bandeira libanesa

Haidar, que carregava cinco mil bois vivos, ocasionando o

vazamento de cerca de 700 toneladas de com bustível e a

morte por afogamento dos bois , com isso. provocando grande

impacto na comun idade de Vila do Conde, impactos esses,

ambientais, soc iais e económicos .

Na oportu nidade, informamos que desde o dia 08 de outubro. a

Secreta ria Municipal de Assistência Socia l tem rea lizado visitas

domici liares no local, com pr ioridade às fam ílias diretamente

at ing idas , como: ribeirinhos, barraqueiros e pesca dores que

sob revivem ou que tem sua subsistência relacionada com as

pra ias, rios e iqarap és de Vila do Conde.

Durante algumas visitas as fam ílias de pescadores, nos

relata ram que t iveram seus materiais de pesca (redes e

matapis) destru ídos por caus a do óleo que adentrou os rios e

igarapés, bem como apresentaram alergias devido cantata com

água na tentat iva de recuperar os materiais de pesca , dores de

cabeça e to nturas em função do forte cheiro de óleo.

De acordo com relatos dos mesmos, as águas dos rios também

eram util izadas para higiene pessoal e de utensílios domésticos

e até mesmo para consumo (ingestão), sendo que após o

?
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naufrágio essas famílias de ixaram de utilizar a água , ficando

sem alte rnativas de sobrevivência.

Ressaltamos que a praia encontra-se interditada. logo. os

at ingidos também fora m os barraqueiros que sobrevi vem do

comércio na beira da praia, durante as visitas, verificamos que

os barra queiros tinham me rcadorias (refrigerant es. bebidas.

água minera l e alimentos) para atende r a demanda de turistas

e clientes da praia. no entanto devido à interdição da praia ,

estavam preocupados como iriam paga r as mercadorias. uma

vez que relataram que comp ravam as mercadorias para

pagamento em parcelas.

No que se refere aos ribeirinhos, estes possuem relação direta

com os rios e igarapés, ut ilizando o rio como me io de

sobrevivênc ia, tanto para o consumo de peixes e camarões,

como para o consumo de água para utilização de higiene

pessoal e doméstica, além do lazer e recreação.

Além disso. a população em geral residente da vila do Conde

tem procurado o Centro de Referência de Assistência Socia l.

solicitando visita domiciliar. relatando os prejuízos. como por

exemplo vendedores ambulantes das praias residentes na

comunidade e que vendem produtos alime ntícios na praia, pois, .
como não .há frequentadores/consumidores. logo. não haverá

vendas.

Diante do exposto , a Secretaria Municipal de Assistência Social

solicita recomendação do Ministério Público Federal para a

realização de visitas domiciliares as famílias ating idas

diretamente pelos impactos do naufrág io.

- O

1. A competência federa l se just if ica por vá rios motivo s, dent re

eles por se tratar de ação que tem no polo ativo ente federa l - o Mini stério

Público Federal - fazendo incidir o disposto no art. 109. I da Consti tuição

Federal.
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PÚBLICO FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA PE LO MINlsTÊRIO
CONTRIBUiÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
JUSTiÇA FEDERAL.
L Nos termos do inc iso I do art. 109 da CRFB/88. a
competência cíve l da justiça Federal define-se pela
natureza das pessoas envo lvidas no processo - ratio nae
personae -. sendo desnecessário perquirir a natu reza da
causa (análise do ped ido ou causa de pedir),
excepciona ndo-se apenas as causas de falência. de
acidente do t rabalho e as sujeitas às j ustiças Eleitoral e do
Trabalho,
2. ln casu, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública pleiteando o reco lhimento de contribu ição
previdenciária, especificamente a contribuição destinada
ao Plano de Assistência Social (PAs). Segundo
mandamento constitucional, o fato de a demanda ter sido
ajuizada pelo Parquet Federal, por si só. detenmina a
competência da justiça Federal.
3. "Em ação proposta pelo Ministério Púbiico Federal,
órgão da União, some nte a justi ça Federa l está
constitucionalmente habilitada a profer ir sentença que
vincule tal órgão, ainda que seja sentença negando a sua
leg itimação ativa" (CC 40534/Rj , ReI. Min. Teori Albino
Zavaski, DjU de 17,05 ,04 ),
4. Agravo reg imental não provido, .
(STJ, AgRg no CC 107638/SP, 28/0312012 , pr imeira seção,
ReI. Min. Castro Meira)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, AÇÕEs CIVIS
PÚBLICAS PROPOSTAS PELO MINlsTÊRIO PÚBLICO
FEDERAL E ESTADUAL. CONSUMIDOR, CONTINÊNCIA
ENTRE AS AÇÕEs. POSSIBILIDADE DE PROVIMENTOS
JURISDICIONAIS CONFLlTANTEs. COMPETÊNCIA DA JUSTiÇA
FEDERAL.
L A presença do Ministério Público federa l, órgão da União,
na relação jurídica processual como autor faz competente a
j ust iça Federal para o processo e julgamento da ação
(competência 'rat ione
personae') con soante o art. 109, inciso I. da CF/88.
2. Evidenciada a continência entre a ação civil pública

Trata-se da posição pacífica no âmbito do Superior Tribu nal de

Justiça. conforme se verifica em seus mais recen tes julgamentos, tanto da

primeira quanto da segunda seções. nos quais reiterou seu posicionamento

no sent ido da competência federa l para o julgamento das ações aju izadas

pelo Ministério Público Federal:
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ajuizada pelo Ministério Públ ico Federal em re lação a outra
ação civ il pública ajuizada na Just iça Estadual, impõe-se a
reunião dos feitos no j uízo Federal.
3. Preceden tes do STJ: CC 90.72 2/BA, ReI. Minist ro josé
Delgado, Relator pi Acórdão Ministro Teori Albino Zava sck i,
Primeira Seção, Dj de 12.08.2008; CC 90.1 06/ES, ReI.
Ministro Teori Albino Zavascki , Primeira 'Seção, DJ de
10.03 .2008 e CC 56.460/RS, Relator
Ministro josé Delgado, DJ de 19.03 .2007.
4. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO juíz o FEDERAL DA
15. VARA CíVEL DA SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO PARA O JULGAM ENTO DE AMBAS AÇÕES CIVIS
PÚBLICAS.
5. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
(STJ, CC 11 2137/SP, 24/11/201 0, segunda seção, ReI. Min.

Paulo de Ta rso Sanseverino) .

Deve-se também ressa lta r que a exp loração de atividade

portuária consiste em atividade dê competência da União. conforme

expressame nte disposto no art. 21, XII, "c " e "f" do texto constituc ional.

Registre-se, por fim, que o dano ambienta l foi causad o em bem .

de dory>ínio da União, já que se trata de área sob infiu ência de ma rés,

conforme previsto no art. 20, a do Decreto -lei 9 .760/46 e a atuação do IBAMA

e o controle de seus atas também denota o interesse federal.

2. Por sua vez, a legitimidade ativa dos demandantes encontra

se expressamente prev ista no art. 5º da lei 7.347 /8 5 .

3. A iegit imidad e passiva dos demandados é inconteste e

objetiva , eis que a CDP é a responsável pelos serviços portuários e, em tal

condição, tem a obrigação de manter operacional não apenas o porto, como,

também, zelar para a correta operação das embarcações que ali at racam e,

ainda, é seu dever estar preparada para imediato tratamento dos acidentes

que ocorrerem em sua área operacional. arcando com as med idas destinadas

a conter e tratar o dano. De outro lado, os responsáveis pelo embarque da

mercado ria , NORTE TRADE e MINERVA, diretamente envolvidos na operação

comercial. o primeiro na condição de operador portuário e a segunda na

qual idade de exportadora, têm a obrigação de zelar para que suas atividadesti não afetem o mei o ambiente e a vida humana, sendo, repita-se, objetiva sua
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responsabilidade.

4. A responsabilidade civil por danos ambientais tem matriz,
constitucional, deriva ndo diretamente da regra prevista no art. 225, § 32 da

Const itu ição Federal :

Art. 225 . Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equi librado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida. impondo-se ao
Poder Público e à colet iv idade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
(. ..)
§ 3º As condutas e at ividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e adm inistrativas.
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

Da leitura do disposit ivo em questão é possível concluir que o

legislador constituciona l teve a clara intenção de adotar. para a

responsabilidade civil por danos ambienta is, a chamada teoria do risco

integral, para a qual a responsabilização deriva apenas da demonst ração de

nexo de causa lidade, prescind indo da demonstração de dolo ou culpa na

cond uta do responsável.

Não obstante a regra constitucional. o legislador ordinário

também estabeleceu de forma expressa a responsab ilidade civ il objetiva

pelos danos ambientais , conforme se verifica na Lei 6.938/81, que inst ituiu a

Polít ica Nacional do Meio Ambiente:

Art 14 - Sem preju ízo das penalidades definidas pela
legislação federa l, estadua l e municipal, o não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção dos inconvenientes e danos causados pela
deg radação da qualidade ambiental suje itará os
transgressores:
(. ..)
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades prev istas
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente
da existência de culpa. a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros. afetados por

91 32990100- www.prpa .mpf.mp.br
Travessa Dom Romualdo de Sebes, 1476, 1° andar, Ed. t votut ton. Umarizal - CEP 66055 ·200 - Belém/PA o,e



MPF I
-u~dori.___ ~ ~::b1ico

sua ati vidade. O Ministério Público da União e dos Estados
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambie nte .

,
Referida tese, que sempre contou com o respaldo do

ente ndimento dos tribunais superiores pátrios, foi recentemente consagrada

pelo Superior Tribuna l de j ust iça em julgamento submet ido ao rito dos

recursos repetitivos:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE
VAZAMENTO DE AMÓNIA NO RIO SERGIPE. ACI DENTE
AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008. .
1. Pa ra f ins do art. S43-C do Código de Processo Civil: (...)
b) a responsab ilidade por dano ambiental é objetiva ,
informada pela teoria do risco integral . sendo o nexo de
causalidade o fatar aglutinante que perm ite que o risco se
integre na unid ade do ato, sendo descabida a invocação,
pela empresa responsáve l pelo dano ambienta l, de
exc ludentes de responsabili dade civi l para afastar a sua
obrigação de indenizar C.. . )

REsp 1.3s4.s36/sE , segunda seção , ReI. Min. Luis Felipe
Salomão. julgado em 26 de março de 2014) .

Tal decisão apenas reafirma posição já conhecida daquela

Corte, da qua l é exemplo a que se t ranscreve :

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO POR DANO AMBIENTAL. A RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL É OBjETIVA. A LEI N.
9.605/1998 NÃO IMPÓE QUE A PENA DE MULTA SEJA
OBRIGATORIAMENTE PRECEDIDA DE ADVERTÉNClA.
1. A respon sabi lidade administrativa ambiental é objetiva .
Deveras. esse preceito foi expressamente inserido no
nosso ordenamento com a edição da Lei de Políti ca
Nacional do Meio Ambiente (Lei n.
6.938/1981). Ta nto é assim , que o § l 0 do art. 14 do
diploma em foco define que o polu idor é obrigado , sem
que haja a exclusão das penalidades, a indenizar ou
reparar os danos, independentemente da existência de
culpa . Precedente: REsp 467.2 12/RJ, Relator Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ 15/12/2003.
2. A pena lidade de advertência a que alude o art. 72, § 30,
I, da Lei n. 9.605/1 998 tão somente tem aplicação nas
infrações de menor potencial ofensivo . justamente porque
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ostenta caráter preventivo e pedagógico.
3. No caso concreto. a transgressão foi grave;
con substanciada no derramamento de cerca 'de 70.000
(sete nta mi l) litros de óleo diesel na área de preservação
de ambiental de Guapimirim, em áreas de preservação
permanente (faixas marginais dos rios Aldeia, Caceribú e
Guara í-Mirim e de seus canais) e em vegetações
protetoras de mangue (f I. 7), Some-se isso aos fatos de
que. conforme atestado no relatório técnico de vistoria e
constatação, houve morosidade e total despreparo nos
traba lhos emergencia is de contenção do vazamento e as
barreiras de contenção. as quais apenas foram instaladas
após sete horas do ocorrido, romperam-se, culminando o
agravamento do acidente (fls. 62-67). À vista desse
cenário, a aplicação de sim ples penalidade de advertência
atentaria contra os princípios informadores do ato
sancionador, quais sejam; a proporcionalilade e
razoabilidade. Por isso, correta a aplicação de mult a. não
sendo necessário, para sua validade, a prévia imputação
de advertência, na medida em que, conforme exposto, a
infração ambiental foi grave.
4. Recurso espec ial conhecido e não provido.
(REsp 13180s1/RJ, ReI. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRI MEIRA TURMA, julgado em 17103/2015, DJe
12/05/201 5 )

É necessário frisar também que, no caso em questão, ainda

que se .desconsiderasse a natureza objet iva da responsabili dade civ il por

danos ambienta is, de todo modo os dema ndados não poderia m se escusar de

responder pelos impactos causados em razão de sua inegável culpa, já que,

após a ocorrência do acident e, verificou-se a inexistência de qualquer plano

de cont ingência ou de gestão de risco, de modo que resta perfeitamente

configurado o comportamento negligente por parte dos envolvidos.

Tal negligência, a propósito, mos tra-se reflet ida na gra nde

dem ora que vem ocorrendo para que medidas concretas sejam tomadas no

sentido de minorar o impacto ambiental causado, vez que apena s na tarde do

dia 9 de outubro, após o decurso de 'mais de 72 horas da ocorrência do

acidente, é que a CDP apresentou à sEMAs, a títu lo de plano de ação.

documento extremamente superficial que não detalha de maneira

minimamente suficiente os procedimentos que pretende tomar. Em momento

posterior, apresentou-se documento um tanto ma is aprofundado. mas que
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ainda não cogita do plano para ret irada da embarcação em si mesma e dos

animais que ainda se encontram nela.

5. Não se tem. até o momento. nenhuma medida concreta para

o atendimento à população at ingida, quer quanto ao fornecimento de água

potável, quer quanto a ajuda financeira que lhes garanta algum suporte para

substituir ' sua relação com o ambiente ating ido, seja na condição de

pescado res, ribeirinhos ou comerc iantes.

Levantamento aind a preliminar elaborado pela Secretaria de

Assistência Social de Barcarena identificou até o momento 148 núcleos

fam iliares diretamente impactados pelo acidente. número este que pode vir a

aumentar com a continuidade do traba lho que vem sendo feito e o início do

levantamento relat ivamente ao Município de Abaetetuba , que também sofreu,
impactos amb ienta is.

6 , Para os f ins do art. a DI, III do Código de Processo Civi l.

indica-se que a lide a ser instaurada por proc~sso de conhecimento consiste

na responsabil ização das demandas por todos os danos ao meio ambiente e

popu lação decorrentes do acidente aqu i mencionado.

",""n"""'ECE5SID

operação , acaba por desviar a ate nção da empresa e dos demais

responsáveis daquilo que é. de fato , a med ida essenc ial.

Toda a situação descrita até aqui demonstra que é

imprescindível que o foco das at ividades se concentre no ate ndime nto à

popul ação e na solução, definitiva, do dano ambienta l mais ev idente, com a

salvatagem tanto do óleo. qua nto dos animais at ing idos.

Em tal contexto, a manutenção normal da operação do porto

de Vila do Conde, além de ser um elemento perturbador das atividades de

recuperação ambiental e de transmitir uma falsa sensação de normalidade na

, ~
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Necessário. então. que a situação de emergência resulte em

medidas concretas, que forcem a empresa e os demais responsáveis a se

dedic ar integra lmente à solução dos fatos.

Não há como se cogitar, enquanto não solucionada a crise

instalada, em ter-se o porto operando normalmente. desconsiderando o caos

que se instalou no seu entorno.

Deve ser frisado, ademais, que a área portu ána tornou-se. em

decorrência do acidente e, principalmente, rompimento da barreira de

conte nção, ambiente completamente insalubre a todos os que a ela têm

acesso (usuários, t raba lhadores, servidores púb licos , tripulação etc. ), não

oferecendo condições mínimas de higidez sanitár ia e ambiental.

Outro tator de gra nde relevância que deve ser levado em

consideração consiste no fato de que o excesso de óleo existente no local faz

com que os nav ios que têm operado no porto de Vila do Conde fiquem com

seus cascos contaminadas pelo materia l oleoso, fazendo com que o dano

ambiental se espalhe ainda mais, o que reforça a necessidade de imediata

paralisação das atividades até que a situação retome à normalidade.
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Navio saindo do porto de Barcarena afetado pela contaminação.

o

Diante do grave dano ambiental e social demonstrado e da

ineficáci a e fa lta de senso de urgênci a das medidas até aqui implementadas,

cujo dano será objeto de ação civil pública posterior, da qual esse feito é

pre parató rio, postula o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

A) a citação dos réus para apresentação de contestação ;

B) a concessão de tutela cautela r que determine a para lisação

de todas atividades do porto de Vila do Conde, até que;

2/ . J(91 3299 0100 · www.prpa.mpf.mp.br
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B.1) se tenha por resolv ida a ret irada das carcaças que se

desprenderam do nav io, bem como do óleo já espal hado pelas áreas afetadas

da região e aquele ainda presente na barreira de contenção;,

B.2} seja definido, aprovado cronograma e iniciados

efe t ivamente os trabalhos para a salvatagem do óleo ainda armazenado na

embarcação. com os procedimentos adequados para que o dano não se

amplie;

B.3) seja def inido, aprovado cronograma e iniciados

efetivamente os trabalhos para a salvatagem dos animais ainda contidos na

embarcação. com os procedimentos adequados de destinação final, em

medida que não provoque dano ambiental ou à saúde da popu lação;

B.4) os réus efetivamente se enc arreguem do fornecimento

mensal de 80 litros de água mineral para consu mo direto e a quant idade que

se mostrar necessária de água potável para consumo indireto e auxílio

financeiro de um salário mínimo a cada família . além de máscaras contra pó e

odores com respirador para cada um dos atingidos. conforme levantamento

prel im inar rea lizado pel a Prefeitura Munic ipal e aqui anexado. sem preju ízo de

que o aprofundamento das diligências indiquem a necessidade de poss íveis

acréscimos e/ou exclusões, fornecimento este que deve perdurar até que se

consta te o rest abelecimento das condições de normalidade; para melhor

viabil izar o cumprimento da medida. solic ita -se também que a demandada

CDP, por estar sediada no Município de Barcarena e possuir estrutura ma is

adequada, seja encarregada de realizar o pagamento e fornecimento

diretamente aos atingidos, sendo em seguida ressarcida, proporcionalmente,

pe las dema is demandas; referida medida, dado o caráter urgente de que se

reveste, deve ser iniciada no prazo de 24 horas.

C) por fim, seja fix ada mul ta diária para os réus pelo

descumprimento das decisões desse Juizo, no va lor de RS 100.000,00 (cem

mil reais).
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Dá-se à presen te causa , para efei tos fiscais, o va lor de R$

100.000,00 (cem mil rea is).

Belém/PA, 15 de outubro de 2015.

I~
BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE

Procurado r da República

MÁRCIO LEAL DIAS
Promotor de Justiça

UBIRATAN CAZ ETTA
Procurador da Repúb lica

~~L
VIVIANE LOBATO 'SOBRAL FRANCO

Promotora de Justiça

~~~S DE OLIVEIRA LIMA
efensora Pública

ROL DE DOCUMENTOS:

Doe. 1: cl/pping de notícias relacionadas ao acidente;

Doe. 2: notificações, autos de infração e relatórios de fiscalização dos órgãos

am bienta is

Doe. 3: Propostas de salva tagem já apresentadas

Doe. 4: Documentos técnicos relacionados a possíveis destinações do

material orgânico

Doe. 5: Levantamento das famílias preju dicadas ide nt if icada s até o momento
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