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407 Programa de 

- Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de

RESUMO

significativos, acidentes envolvendo plataformas offshore, ou navios petroleiros. Entretanto, o 

posto por derramamentos constantes, de baixos volumes, 

decorrentes merecem ser amplamente identificados, considerando suas complexidades, em 

conjunto com os diversos bens afetados direta, ou indiretamente, a exemplo de ecossistemas, 

do ser avaliados 

-

a realizada levando-

assim, objetivando-

Palavras- Dano Ambiental Mar Responsabilidade Civil 

Ambiental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oil spill damages at sea: liability and response.

407 f. Thesis (Environmental Science Doctorate) Post Graduation Program in Environmental 

Science 

ABSTRACT

In Brazil, the oil spills at sea are usually associate with rare, but significant accidents involving 

offshore platforms, or oil tankers. However, the real scenario is largely related to constant spills 

of low volumes of oil, occasioned from small or median vessels, or even, without identification 

to the environments and individuals affected by the oil must consider, at first, the kind of oil 

spills that affects the Brazilian coast. After that, all the damages should be thoroughly identified, 

including material and moral, considering their complexity, the diversity of the ecosystems 

directly affected, and the quality of life impaired. In order to make that possible, it is important 

to consider the interdisciplinary character inherent of these incidents, that must be assessed 

through an intersection of approaches. Is in this meaning, the Law, more precisely the 

environmental civil liability, must be open to accept changes to response and redress decisions 

in order to solve oil spills conflicts. The payment of indemnification, as the main form damages 

reparation, seems not to attempt the real necessities from the environment, not even from the 

victim's interests. In line with this thought, it is believed that is possible to apply the legislation 

and the legal concepts considering other sciences contribution, and, in this way, aiming to a 

compatibility between the human justice and the ecological justice.

Key-words: Oil Spill Environmental Damage Sea Civil Environmental Liability Damage 

Remediation 
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mais ganhando mercados no mundo todo, a 

mas, -

sendo as mais r -

Campo do Frade, na Bacia de Campos,

Rio de Janeiro, em novembro de 2011.

pequenas e transitarem

pequenos desvios operacionais, ocasionados por passeio 

:

1

no Brasil naturalmente eleva os risco

1 -
-



ser compreendidos e prin -

lado, entende- -se conhecer 

-estar e economia 

-se ter em mente que danos decorrentes de 

Considera-

identificados.

identific

ias. 

com que o tema 

anos, sendo que na faculdade de Direito iniciei uma pesquisa sobre responsabilidade decorrente 

l notar que o Direito raramente recepcionava 



Paulo, ficou mais evidente ainda a necessidade emergencial de desenvolvimento de um trabalho 

erdisciplinar. 

de medidas preventivas por parte dos potenciais causadores de derramamentos, a consequente 

derramamentos; (iii) o fator inovador que o trabalho poderia trazer ao propor um repensar da 

arecer que o presente 

de forma interdisciplinar. Acredita-se aqui, qu

-

inicialmente, a partir de um levantamento extensivo tanto de dados diretos e indiretos 

quantitativo e qualitativo).

2, um melhor 

(CETESB). 

A partir desses dados, partiu-

3, o levantamento jurisprudencial foi 

realizado em duas etapas, a primeira consistiu em uma pesquisa por palavras chave nos 

Tribunais Regionais Federais), por meio da qual foram selecionados julgados que discutem a 



A segunda etapa da pesquisa jurisprudencial igualmente ocorreu considerando-se a 

rasil, cujos julgados estavam disponibilizados 

nas plataformas de busca. Para essa etapa, a pesquisa foi ampliada para abranger igualmente os 

Tribunais Brasileiros. O fato da grande maioria dos casos ser resolvida por meio de pagamento 

por meio de Termos de Ajustamento de Conduta, impulsionou, primeiramente, a necessidade 

as estudadas. 

4, foram 

sistematizadas e brevemente contextualizadas as principais normas internacionais e brasileiras 

Tanto 

nortear os limites dos julgamentos dos derramamentos. Nesse sentido, optou-

Em seguida, o trabalho foi desenvolvido considerando-

-se a forma de responsabi

determina-

usivos e 

5

busca caracterizar os danos decorrentes dos derramamentos de uma forma abrangente e



-

ambientais. 

-se compreender as formas de 

6 traz argumentos que justificam a escolha da 

amento 

7

na responsabilidade civil e, muito embora os conceitos venham do Direito, o principal objetivo 

ambiente afetado. Pois bem, nesse ponto do trabalho, os questionamentos que surgiram no 

3 nem sempre as formas de 

8 se destina 

a avaliar de forma interdisciplinar, considerando a

9

interesses difusos e, brevemente, ap

10 se destina a apresentar os seguros ambie

amentos.





O Brasil abriga um dos mais extensos litorais intertropicais e subtropicais do mundo, 

estendendo-se por cerca de 8.000 km de costa2, abrigando 17 estados e mais de quatrocentos 

cos

onde a 

ial sobre os 
3

extremamente 

4

Ent

offshore, a exemplo dos ocorridos na plataforma P-36, ocorrido em 2001, no 

Brasil, e na Deepwater Hori

2 BER, A. N. Litoral do Brasil : Metalivros, p.287, 2001.
3 I
<www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha.html>. Acesso em: 
15.06.2018.
4 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC II). Aprovado 

-
-



-

esse tipo de atividade tornou-se ainda maior, tanto pelas incertezas acerca da 

s anos, 

- -

de barris.5

internacionais.6

bandeira 

5 -sa

ca de 150 
-

-sal. 
Como todos os rios dos con

Dava-
camada de sal depositou- - processos 

<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-
gas/pre-sal/>. Acesso em 25.11.2018. 
6 BRASIL. MMA. .
e em: 
<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80033/Macrodiagnosticocapitulos/xpre7.SPMacrodiagZonaEconmica
Exclusiva_p173-187.pdf.>. Acesso em: 06.02.2018.



ra presente no Brasil desde 

2010.

1- - 2018)

<http://web.antaq.gov.br/Anuario/>. Acesso em: 30.12.2018. 

proveniente de embarc

10 uro 

7 existe 

de mais de 60% ao longo de 8 anos. 

7 BRASIL. Antaq. http://web.antaq.gov.br/Anuario/>. Acesso em: 
30.12.2018.



8

dos anos.9

2- - 2018)

<http://web.antaq.gov.br/Anuario/>. Acesso em: 30.12.2018.

Se, por um lado, as plataformas e navios mercantes realmente podem representar, em 

8 UNCTAD. Review of Maritime Transport 2018. United Nations Publication. New York and Geneva, 2018. 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf>. Acesso em: 22.12.2018.

9 UNCTAD. Review of Maritime Transport 2018. United Nations Publication. New York and Geneva, 2018. 
em: <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf>. Acesso em: 22.12.2018.



s, quanto de 

passeio.

-se a grande representatividade 

10

Tabela 1 -

Total de 

s

%

Lancha 739 29,37

Rebocador/Empurrador 542 21,54

Supridores De Plataformas 
301

11,96

Balsa 234 9,30

Bote 129 5,13

85 3,38

Traineira 77 3,06

Flutuante 67 2,66

Chata 51 2,03

Carga Geral 49 1,95

42 1,67

(continua)

10 BRASIL. Antaq. http://web.antaq.gov.br/Anuario/>. Acesso em: 
30.12.2018. Acesso em: 30.12.2018.



Total de 

%

Petroleiro 41 1,63

Passageiros 29 1,15

Graneleiro 19 0,76

Passageiro/Carga Geral 18 0,72

Porta Conteiner 17 0,68

Ferry Boat 12 0,48

Gases Liquefeitos 12 0,48

Pesqueiro 10 0,40

9 0,36

Saveiro 9 0,36

Draga 6 0,24

6 0,24

5 0,20

Escuna 4 0,16

Pesquisa 2 0,08

Roll-On/Roll-Off 1 0,04

<http://web.antaq.gov.br/Anuario/>. Acesso em: 30.12.2018.

Entretanto, vale a ressalva de que, apesar de se configurarem como importantes 



Segundo a Marinha, existem no Brasil 200.487 lanchas, 3.505 rebocadores, 1.248 

empurradores, 445 supridores e 5.775 balsas (apenas para listar as princi

Observa-

logias como as 

-se como relevantes registros nos dados da 

11A tabela abaixo apresenta os dados disponibilizados pela 

Tabela 2 -
12

QUANTIDADE

Bote 251.761

Lancha 200.487

Outros 113.937

Moto- 97.590

Canoa 47.553

Pesqueiro 25.394

Chata 20.333

Veleiro 15.874

Jangada 12.958

Passageiro/Carga Geral 10.371

Carga Geral 7.643

(continua)

11 http://dados.gov.br/dataset/embarcacoes>. Acesso em: 03.01.2019. Dado criado em: 

12 http://dados.gov.br/dataset/embarcacoes>. Acesso em: 03.01.2019. Dado criado em: 



QUANTIDADE

Saveiro 6.384

Draga 5.831

Balsa 5.775

Passageiro 5.017

4.191

Flutuante 3.957

Rebocador 3.505

Traineira 2.035

Empurrador 1.248

1.227

1.144

Escuna 989

Jet Boat 906

Caique 621

Iate 534

Supridor (Supply) 445

Graneleiro 233

Petroleiro 231

Roll-on / Roll-off Passageiro (Ferry Boat) 167

Caiaque 125

123

Pesquisa 94

87

85

Hovercraft 81

Laser 69

Dique Flutuante 64

Linhas 52

Apoio a Mergulho 49

Alvarenga 46

(continua)



QUANTIDADE

Plataforma Semi- 39

35

Transporte de Gases Liquefeitos 34

Porta-Contentor 28

Plataforma fixa 26

Floating, Production, Storage and Off-Loading Unit 
(FPSO) 25

Sonda 20

Apoio a ROV 19

Passageiro de Alta Velocidade (HSC Passageiro) 13

Multipurpose 13

Plataforma Auto- 12

12

Roll-on/Roll-off Carga 11

10

Curral 10

10

Flotel 9

8

Transporte de Carga Pesada (Navio de Cargas 
Especiais) 5

5

Manuseio de Linhas 5

Quebra-gelo 3

3

Carga de Alta Velocidade (HSC Carga) 1

1

Total 849.573

Fonte: http://dados.gov.br/dataset/embarcacoes>.
Acesso em: 03.01.2019

-se que 

co



Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar), estas estruturas irregulares abrigam uma 

pode- comprimento igual ou 

13

relacionadas a atividades de turismo e lazer, com vazamentos mais frequentes e dificilmente 

derramamentos de menores dime

vios petroleiros, 

acidentes com navios petroleiros, e de a escala e a visibilidade desses impactos serem 
mais conhecidas e divulgadas, diversas outras fontes e classes de contaminantes e vias 

14

esmo pela 

quantidade e dificuldade de rastreamento, acabam sendo menos severas do que para 

de informalidade e irregularidade, e, principalmente, sem o comprometimento d

13ACOBAR et. al. . Rio de Janeiro, [2012?].
14 CEMBRA. O Brasil e o mar no . FERNANDES, L. 

p. 275.



acentuado aos incidentes verificados no l

ambiental estadual local. A tabela abaixo foi elaborada com base em consulta ao banco de dados 
15

istradas, entre 2007 e 2018, em que houve 

as: problemas em 

as oito 

correspondia a volumes abaixo de 50 litros. 

15

<http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/emergencia/relatorio.php>. Acesso em: 01.11.2018.



Tabela 3-
(2007 - 2018)

(Baixada Santista e Litoral 

2

9

1

2

1

De 30 2

100 litros 2

120 litros 1

160 litros 1

200 litros 1

250 litros 1

320 litros 1

500 litros 1

600 litros 1

1.000 litros 2

1.500 litros 1

2.000 litros 3

Total 33

<http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/emergencia/relatorio.php>. Acesso em: 
10.10.2018.



registradas na 

rochosos. Entretanto, frisa-

-

fluviais, com origem desconhecida, que podem ser compostas por diferentes com

lubrificantes e residuais.16

Tabela 4 - - 2018)

Ano Baixada 

Santista

Litoral 

Norte

Total de 

manchas

Volumes quando identificados

2007 5 1 6

2008 3 1 4

2009 6 1 7

(continua)

16 -se que estas manchas sejam provenientes de fontes terrestres e de 
-se do descarte indevido d

uam nos 
-se do 

https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-
quimicas/tipos-de-acidentes/vazamentos-de-oleo/manchas-orfas/>. Acesso em: 10.04.2018.



Ano Baixada 

Santista

Litoral 

Norte

Total de 

manchas

Volumes quando identificados

2010 4 - 4

2011 1 1 2

2012 2 - 2

2013 2 - 2 1

2014 - 3 3

2015 4 1 5

2016 - 2 2

2017 4 - 4

2018 3 1 4

Total 34 11 45 -

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/emergencia/relatorio.php>. 
Acesso em: 10.10.2018.

-se ao fato de 

m que as 

causas foram identificadas.

omunicadas aos 

formalmente constatadas.



Apesar de a pres

amento

correspondendo a

manguezais. 

lo disso foi o 

houve rompimento do oleoduto procedente da Refinaria Duque de Caxias, sentido Terminal da 

ior do manguezal, liberando 
17

direta, quanto indireta. Dentre elas destacam-

usas naturais, 

como tempestades e correntes. Entretanto, as causas humanas acabam sendo as mais presentes, 

sendo ou as desencadeadoras dos acidentes ou contribuindo para o agravamento dos efeitos. 

resse, que reduzem a 

normalmente havendo uma conjuntura 18

17

<https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/dutos/principais-acidentes/>.
Acesso em: 10.11.2018.
18 SARDINHA, A. M. . 44f. 
do mar Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, dez. 2017, p.07-



forma, conforme pontuado por Poffo,19

-se por pequenos, mas de certa forma frequentes volumes 

ormas, o que contribuiu positivamente 

Ass

mitir 

esse assunto. 

<https://transportemaritimoglobal.files.wordpress.com/2018/02/00-alvaro-sardinha-seguros-no-transporte-
marc3adtimo-tmg-mar-doc1.pdf>. Acesso em: 05.10.2010.
19 POFFO, I. R. F. a 1999). 

Mestrado
2000, p.05.



O presente item se destina a uma de julgados selecionados que abordam 

responsabilidade civil ambiental em casos de , afetando 

ambientes costeiros e marinhos -se aos seguintes tribunais: Supremo 

Tribunal Federal (STF), Superior STJ) e Tribunais Regionais Federais 

(TRFs) 20.

Sergipe (TJSE). Entretanto, optou-se por descartar da 

os julgados obtidos em T , pois grande

parte d ora proferidas era 

a partir do item 3.2, 

derramamentos de no Brasil. Nestes casos, 

Estaduais pertinentes foram considerados, e os julgados selecionados foram reportados.

A metodologia de escolha dos julgados consistiu em uma primeira etapa, por buscas 

considerando palavras-chave , e . Posteriormente, a

depender Tribunal, a busca foi refinada por palavras-

, ,

Tais fatores impossibilitara -chave de modo uniforme para 

todas as plataformas de busca. Por isso a necessidade de refino em alguns Tribunais, por meio 

de uma segunda etapa de buscas21.

20

21 Em todos os Tribunais as buscas iniciaram-se pelas palavras-

A desvantagem dessas palavras deve-
royalties

metodologia adotada considerou uma segunda etapa de pesquisa, em que



No total, foram selecionados 291 julgados22, sendo que desses, 9323 foram classificados 

administrativa pelos danos ambientais) ou meramente processual. Com isso, foram 

198 julgados24.

Os 198

(ii) legitimidade/responsabilidade pelos danos; (iii) reconhecimento de danos morais /

extrapatrimoniais; (iv) ambientais materiais/ 

patrimoniais e morais/extrapatrimoniais.

outra 

julgados relatados nos acima identificados

sob mais

de um aspecto, pois abordam

.

Foram analisados 69 s de 

a derramamentos

a investigar e ajuizar 

Foram encontrados 12

a derramamentos

seguintes teses:

ambiental, derramamento, meio ambiente, MARPOL, mar 
segura maioria, ou a totalidade, 

d
22 Dentre os 291 julgados analisados: (i) 17 foram emitidos pelo STF, (ii) 67 foram emitidos pelo STJ; (iii) 12 
foram emitidos pelo TRF1; (iv) 26 foram emitidos pelo TRF2; (v) 99 foram emitidos pelo TRF3; (vi) 67 foram 
emitidos pelo TRF4; e (vii) 03 foram emitidos pelo TRF5.
23 Dentre os 93 julgados considerados irrelevantes: (i) 15 foram emitidos pelo STF; (ii) 21 foram emitidos pelo 
STJ; (iii) 10 foram emitidos pelo TRF1; (iv) 18 foram emitidos pelo TRF2; (v) 15 foram emitidos pelo TRF3; (vi) 
14 foram emitidos pelo TRF4; (vii) e nenhum foi emitido pelo TRF5.  
24 Dentre os 198 julgados considerados relevantes: (i) 02 foram emitidos pelo STF; (ii) 46 foram emitidos pelo 
STJ; (iii) 02 foram emitidos pelo TRF1; (iv) 8 foram emitidos pelo TRF2; (v) 84 foram emitidos pelo TRF3; (vi) 
53 foram emitidos pelo TRF4; e (vii) 03 foram emitidos pelo TRF5.



a) Acidente de trabalho que deu causa ao (vazamento 

01 julgado; 25

b) Reconhecimento da ser

05 julgados;26

c) Dano ocorreu,

05 julgados;27

d) 01 julgado;28

29

, que reconheceu a 

93.02.05445-

lgadas 

ingresso de , basta para 

25 898.716/PR. Rel. Min. Rosa Weber. 
Primeira Turma. Julgado em 29/07/2015. 
26 -9/SP. Re
13/09/1994. 

26/06/1996. 
.374-

-
-1. Rel. R

Julgado em 03/10/2007.
27 1.057.878/RS. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 
26/05/2009.
STJ. 
05/05/2009. 

-3/MA. Rel. Jirair Aram Meguerian. Sexta Turma. Julgado em 
15.05.2017. 
TRF2. Agravo de Instrumento: Ag -2. Rel. Guilherme Diefenthaeler. Quinta Turma 
Especializada. Julgado em 31/07/2012. 

2005.04.01.041559-0/RS. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
11/12/2007. 
28

Especializada. Julgado em 18/12/2013. 
29

-se de fato ocorrido ou 
5006075-38.2012.4.04.7101/RS. Rel. Vivian Josete 



ocorrer o reconhecimento da em detrimento da Estadual; (c) o

fato d

quando o pleito se destina exclusivamente ao resguardo dos interesses da coletividade, mas 

apenas para os pedidos de

interno; (d) o tiver como foco 

tratado, 30

a) Os pescadores artesanais afetados por

consumidores, devendo se aplicar a regra do art. 101 do CDC, que faculta aos 

consumidores litigar - 03 julgados; 31

b)

, deve ser considerada a Vara estadual, evitando o deslocamento 

do feito para a Capital 04 julgados; 32

c) Internacional Sobre Responsabilidade Civil em Danos 

CLC 69

decorrente de 

incidentes com navios cuja carga seja diversa, ou sem carga 43 julgados;33

30 ma. Julgado em 27/11/1996.
31

STJ. 143.516/RJ. 

em 13/04/2016. 
32STJ. Co -
em 26/05/1992.

-
o em 20/04/1993. 

Julgado em 31/05/2000.

Julgado em 31/05/2000.
33

transportado como carga.



TRF4. Agravo 0001227-27.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 30/03/2010

-94.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 27/04/2010
TRF4. Agravo de -54.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 27/04/2010

-
convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.
TRF4. Ag -
convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

-3/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.
TRF4 -1/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.

-3/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
30/03/2010.
TRF4. Agravo de Inst -
convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

-
convocado). Quarta Turma. DJ:  30/03/2010.

-7/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.

-
convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

-
convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

-
convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

-0/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
02/03/2010.

-7/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
30/03/2010.

-
convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

-2/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.

-4/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.

-1/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.

-4/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010. 

-4/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.
TRF4. Agra -6/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.

-2/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
27/04/2010.
TRF4. Agravo de Instrument -0/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta Turma. DJ: 
23/03/2010.

-48.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010. 

008734-39.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-23.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.



d)

02 julgados. 34

estariam ligadas ao acidente na Plataforma P-

Rio de 

o que atrairia a 
35

-84.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-72.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

0008894-64.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler., Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-85.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

13-70.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-19.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-11.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-52.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-07.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-74.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-81.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-12.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-49.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 13/07/2010.

-70.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010.

-48.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth Tessler. Quarta 
Turma. DJ: 15/06/2010. 
34 2009.04.00.041771-
DJ: 08/04/2010.

- Leiria. Terceira Turma. DJ: 
25/03/2010. 
35

03/12/2016. 



ativo entre o 

1988 e art. 1985.36

.

Apesar do processo ter
37

3.1.2. Legitimidade/responsabilidade pelos danos

os julgados que tratam da legitimidade passiva nas A

Civis P A I aqueles que abordam a responsabilidade civil pelos 

aqueles considerados pelo Direito Civil Brasileiro

No total, foram considerados 58 julgados tratando das s, contendo os seguintes 

posicionamentos:

a) com o entendimento de que devem figurar 

24 

julgados;38

36 0002456- :
07/10/2015.

0008377-
03/03/2016. 
37 0205453-
10/09/2012. 
38STJ. Agravo Regiment
Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 26/02/2013.

71.324/ PR. Rel. Min. Antonio 
Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 26/02/2013.

92.652/ PR. Rel. Min. Antonio 
Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 26/02/2013.

149.660/ PR. Rel. Min. Massami Uyeda. Terceira Turma. Julgado 
em 20/11/2012.

232.494/ PR. Rel. Min. Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 
20/10/2015.
STJ.Agravo em Recurso Es 258.263/ PR. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. 
Julgado em 12/03/2013. 



b)

compradora, vendedora e transportadora das mercadorias como solidariamente 

01 julgado;39

c) Contrariando o entendimento anterior, o reconhecimento de que as adquirentes 

e o evento danoso 01 julgado;40

d) Reconhecimento da como 

responder sendo a de nexo causal 

s atinentes 01 julgado;41

STJ. 

18/10/2012. 
001610-3/MA. Rel. Jirair Aram Meguerian. Sexta Turma. Julgado em 

15/05/2017.
0203724-40.1994.4.03.6104/SP. Rel. Marli Ferreira. Quarta Turma. DJ: 09/11/2010.

Especializada. Julgado em 18/12/2013.
0000922-33.2006.4.03.6104/SP. Rel. Nelton dos Santos. Terceira Turma. Julgado 

em 18/08/2016.
-38.2008.4.03.6104/SP. Rel. Antonio Cedenho. Terceira Turma. Julgado 

em 07/02/2018.
89.03.004240-9. Rel. Oliveira Lima. Quarta Turma. DJ: 05/02/199.
1999.03.99.016662-9/SP. Rel. Lazarano Neto. Sexta Turma. DJ: 16/03/2010. 

TRF3. Ape -49.2001.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 
19/05/2014. 

-68.2008.4.03.6104/SP. Rel. Nelton dos Santos. Terceira Turma. DJ: 
07/12/2015. 

-42.2011.4.03.6103/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 
23/11/2015. 

-
17/12/2015.

-02.2008.4.03.6104/SP. Rel. Antonio Cedenho. Terceira Turma. DJ:  
26/04/2018.

-
31/03/2014.

2005.71.01.001046-6/RS. Rel. Carlos Eduardo. Terceira Turma. DJ: 19/11/2007.
0801665-62.2014.4.05.8500. Rel. Manoel de Oliveira Erhardt. Primeira Turma. 

Julgado em 20/02/2016.
39 0004155-95.2004.404.7101/RS. Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lens. 
Terceira Turma. Publicado em 27/09/2010. 
40

em 25/10/2017. 
41 0201943-41.1998.4.03.6104/SP. Rel. Leonel Ferreira (juiz federal convocado). 
Tur



e) Entendimento de que a vil 

ao se limitar a prever a

aos derramamentos de 

, a responsabilidade de demais causadores 

do dano nos termos da brasileira 02 julgados;42

f) Reconhecimento como parte empresa que 

assumiu o encargo de representar o navio de propriedade de outra empresa 01 

julgado;43

g) Reconhecimento do como

solidariamente pelos danos ambientais decorrentes

03 julgados;44

h) Reconhecimento do

pelos anos ambientais decorrent

02 julgados;45

i) como ausente 

ao pagamento da 

01 julgado;46

42 -0/SP. Rel. Souza Pires. Quarta Turma. Julgado em 
02/03/1999.

0401857-
19/10/2012. 
43TRF3. A 0204317-74.1991.4.03.6104/SP. Rel. Leonel Ferreira (juiz federal convocado). 

44

0202534-81.1990.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 
09/12/2014.

96.03.044818-
04/12/2006. 
45 0004643-
25/11/2013.

-49.1994.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 
03/11/2010. 
46 -
24/06/2015. 



j) reconhecimento d

comprovada a causa do dano ambiental e tampouco for

quem poluiu 01 julgado;47

k) Reconhecimento do armador e de seus prepostos como

responderem solidariamente pelos danos ambientais decorrentes do

01 julgado;48

l) Reconhecimento da responsabilidade dos danos ambientais 

do navio, como agente protetor 02 julgados;49

m) Reconhecimento da

01 julgado;50

n) representante do segurador do navio como parte 

o

01 julgado;51

o) a responsabilidade do 

nexo 

01 julgado;52

p) Entendimento de que a 

47 0204313-37.1991.4.03.6104/SP. Rel. Marli Ferreira. Quarta Turma. DJ: 
22/12/2010. 
48 Rel. Marcelo Pereira (juiz federal convocado). Oitava Turma 
Especializada. Julgado em 27/04/2010.
49 -5/SP. Rel. Souza Pires. Quarta Turma. Julgado em 
02/03/1999.

-
07/12/1999. 
50 5006075-
Turma. Julgado em 17/05/2017. 
51 -5. Rel. R
27/04/2011. 
52 0203550-
14/07/2014.



01 julgado;53

q) Entendimento de que o

meio ambiente 02 julgados;54

r) Reconhecimento de que a derramado 

04 julgados;55

s) ria ao entendimento acima, o reconhecimento da a

por danos ambientais, em casos em que foi inexpressiva a

derramada no mar 03 julgados;56

t) Entendimento de que o

danoso e sua gravidade 01 julgado;57

u) Reconhecimento de que a ou a

01

julgado;58

53 1.079.293/PR. Rel. Carlos Fernando Mathias (juiz

54 -9/BA. Rel. Marcio Barbosa Maia. Quarta Turma. Julgado em 
18/09/2012.

- ista Moreira. Sexta Turma. Julgado em 
06/08/2018.  
55 -
Julgado em 18/12/2002.

- arta Turma. DJ: 
07/10/2015.

-
18/12/2002.

-
13/12/2004. 
56 -46.1994.4.03.6104/SP. Rel. Regina Costa. Sexta Turma. DJ: 09/12/2011.

-
28/03/2014.  

572679. Rel. Paulo Machado Cordeiro. Terceira Turma. Julgado em 14/01/2016.
57 -6/SP. Rel. Silva Neto (juiz federal convocado). Turma 

58 -
Turma. Julgado em 25/05/2018.  



v) Entendimento de que o

01 julgado;59

w)

administrativa 01 julgado;60

x) O afastamento da 

01 julgado;61

3.1.3. Reconhecimento dos danos morais / extrapatrimoniais

Foram selecionados 10 julgados em que houve o reconhecimento dos danos morais 

(individuais e coletivos)

, com base nos seguintes fundamentos:

a)

06 julgados;62

b) 03 julgados;63

59 -0 304590. Rel. Rubens Calixto (juiz federal convocado). Terceira 
Turma. Julgado em 01/08/2007. 
60 0013488-09.2009.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ:  
07/10/2013. 
61TRF2. Remessa Ex -
Turma Especializada. Julgado em 07/08/2018. 
62 249.208/PR. Rel. Min. Marco 
Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 18/12/2012.
STJ. m 08/02/2012. 

18/10/2012. 
63

Especializada. Julgado em 18/12/2013.
0006782-42.2011.4.03.6103/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 

23/11/2015.
-

17/12/2015. 



c) ,

humana, ao ambiente de trabalho e ao bem- 01 julgado;64

Os danos extrapatrimoniais individuais e coletivos foram abordados de forma mais 

tribunais acima identificados, dos

nos tribunais localizados nos

3.1.3.1.

patrimoniais e morais/extrapatrimoniais

Dos julgados selecionados, 68 trataram de metodologias

danos materiais / patrimoniais e morais / extrapatrimoniais. Destes, 50 reconheceram a

por Derramamentos

pela CETESB. 

Sendo que, apenas 05 aplicaram a metodologia antes de 200565

2005

deixou de utilizar a metodologia em 2005,

ambiental.66

64 5006075-
Turma. Julgado em 17/05/2017. 
65 TRF3. 96.03.067409-5 335080. Rel. Salette Nascimento. Sexta Turma. Julgado em 
15/05/2002.
TRF3. A

ira Turma. Julgado em 18/12/2002.

66

Turma. Julgado em 20/09/2018. 

Campbell Marques. Segunda Turma. Julgado em 03/12/2015.  
-33.2006.4.03.6104/SP. Rel. Nelton dos Santos. Terceira Turma. DJ: 

29/08/2016.
-33.2006.4.03.6104/SP. Rel. Nelton 

dos Santos. Terceira Turma. Publicado em 04/05/2017.
TRF3. -38.2008.4.03.6104/SP. Rel. Antonio Cedenho. Terceira Turma. DJ: 
19/02/2018. 

-75.2001.4.03.6104/SP. Rel. Andre Nabarrete. Quarta Turma. DJ: 
24/06/2015. 

0208505-42.1993.4.03.6104/SP. Rel. Paulo Conrado. Turma A. DJ: 02/09/2011.



-09.2001.4.03.6104/SP. Rel. Nery Junior. Terceira 
Turma. DJ: 15/04/2013. 
TRF3. Agrav 0011207-85.2006.4.03.6104/SP. Rel. Nery Junior. Terceira 
Turma. DJ:  17/02/2014.

-
31/01/2011. 

03.064646-8/SP. Rel. Fabio Prieto. Quarta Turma. DJ: 26/05/2010.
-81.2001.4.03.6104/SP. Rel. Cecilia Marcondes. Terceira Turma. DJ: 

26/10/2010.
-31.2001.4.03.6104/SP. Rel. Monica Nobre. Quarta Turma. DJ: 

17/12/2015.
-9/SP. Rel. Lazarano Neto. Sexta Turma. DJ: 16/03/2010. 

-49.2001.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 
19/05/2014.

-
07/10/2015.

-
01/10/2012. 

0004742-21.2010.4.03.6104/SP. Rel. Marcelo Saraiva. Quarta Turma. DJ: 
09/02/2018.

-
10/09/2012.

-15.1999.4.03.6104/SP. Rel. Salette Nascimento. Quarta Turma. DJ: 
05/04/2011.

-68.2008.4.03.6104/SP. Rel. Nelton dos Santos. Sexta Turma. DJ: 
07/12/2015.

-42.2011.4.03.6103/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 
23/11/2015.

- DJ: 
17/12/2015.

-
17/12/2015.

0008377-
03/03/2016. 

-
26/04/2018. 

-65.1999.4.03.6104/SP. Rel. Alda Basto. Quarta Turma. DJ: 19/12/2012.
-

31/03/2014.
-94.2013.4.03.6104/SP. Rel. Carlos Muta. Terceira Turma. DJ: 14/09/2017.

-88.2011.4.03.6104/SP. Rel. Roberto Jeuken. Terceira Turma. DJ: 
12/11/2014.

-41.1997.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 
11/11/2011. 

01611-

-64.1995.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 
25/11/2011. 

-81.1990.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 
09/12/2014. 

-25.1994.4.03.6104/SP. Rel. Alda Basto. Quarta Turma. DJ: 06/08/2010. 
-32.1990.4.03.6104/SP. Rel. Paulo Conrado. Tur
-

-
10/09/2012.



Importante ressaltar que, em nem todos os casos analisados se aplicou a metodologia da 

s de 

. Ademais, a partir dos montantes calculados com base nesta metodologia, os 

Tribunais avaliaram outros fatores, como a boa- as e 

reparadoras do dano, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do quantum 

Quanto aos 09 julgados em foi utilizada a u

claro qual foi a metodologia utilizada, pois a forma de busca de julgados adotada no presente 

trabalho permitia o acesso de forma isolada

Esses julgado

metodologia utilizada, nem mesmo o juiz, ao rearbitrar o valor, apontou qual a metodologia foi 

utilizada para o rearbitramento, baseando-se apenas em s, como os da 
67

STJ. Destes, 07 reproduziram 

, no sentido de prestigiar o quantum

-75.1994.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 
03/11/2010.

-26.1997.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 
11/11/2011. 

-90.1994.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 
11/11/2011. 

lgado em 11/05/2005. 

-58.2014.4.04.7100/RS. Rel. Fernando Quadros da Silva. Terceira Turma. 
Julgado em 27/09/2016.
TRF5. A 0801665-62.2014.4.05.8500. Rel. Manoel de Oliveira Erhardt. Primeira Turma. 
Julgado em 20/02/2016.
67 -5788365. Rel. Cecilia Marcondes. Terceira 
Turma. Julgado em 18/03/2003.

0002549-96.2011.4.03.6104/SP. Rel. Marli Ferreira. Quarta Turma. DJ: 17/07/2018.
0013488-09.2009.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. DJ: 

07/10/2013.
-25.1990.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 

17/11/2010.
-76.1996.4.03.6104/SP. Rel. Salette Nascimento. Sexta Turma. Julgado em 

18/10/2010.
-68.1998.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. Sexta Turma. DJ: 

27/04/2012.
-0 304590. Rel. Rubens Calixto. Terceira Turma. Julgado em 

01/08/2007. 
-

Turma. Julgado em 05/08/2014.



nos casos em que foi , ou 
68

Nos outros 02 julgados, os ministros permaneceram prestigiando o quantum fixado a 

utilizados no

arbitramento, dentre eles: (i) proporcionalidade entre valor e

enriquecimento sem causa; (v) , e 

suficiente para desestimular o ofensor.69

A partir das 

ideia de danos extrapatrimoniais ambientais, associados a perda de qualidade de vida. Muito 

e

o a 

3.2. encial dos derramamentos mais expressivos ocorridos no Brasil 

uma segunda pesquisa jurisprudencial realizada para contextualizar o tratamento dos 

Tribunais brasileiros. Se a primeira pesquisa reportada foi 

68 PR. Rel. Min. Massami Yueda. 
Terceira Turma. Julgado em 07/04/2011.

Turma. Julgado em 26/06/2012.
STJ. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento: 
Primeira Turma. Julgado em 18/11/2014.

Beneti. Terceira Turma. Julgado em 19/02/2013.
STJ. Agravo Re
Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 11/02/2014.

Turma. Julgado em 15/12/2009.

27/06/2017.  
69

Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 01/10/2013. 

Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 18/12/2012.



focada em temas abrangentes, e iniciadas por palavras- , para esta segunda foi 

adotada uma metodologia distinta.

devidamente referenciados ao longo do presente trabalho, foram 

que atingiram o mar, no Brasil. 

iniciada uma pesquisa preliminar em todos os Tribunais 

aos sites oficiais dos Tribunais,

mais 

integrando processos arquivados, necessitando de um pedido oficial de desarquivamento e da 

lo 

amamentos, 

3.2.1. Chevron

vazamento 

O primeiro incidente ocorreu devido 

70 Este

influxo que ocasionou as fissuras do 

kick

maneira equivocad ,

70 entre 
MPF, Chevron Brasil Upstream Frade Ltda, Chevron Latin America Marketing LLC e TRANSOCEAN BRASIL 

http://www.anp.gov.br/noticias/1533-anp-mpf-
ibama-chevron-e-transocean-assinam-termo-de-ajustamento-de-conduta>. Acesso em: 14.12.18.



71

O segundo vazamento, diretamente relacionado ao incidente de novembro de 2011, 

72 Nele, foram constatados cinco 

pontos de vazamento ao longo de uma fissura de

no agravamento dos danos ambientais e implicou
73

No caso da Chevron, f

(ACP) - -

0000558- -

e -12.2011.8.19.0001.

3.2.1.1 -83.2014.8.19.0001

0302525- a

, em 04 de setembro de 2014, 

pleiteando is e materiais,

decorrentes

O TJRJ reconheceu a legitimidade ativa da 

de Janeiro para propor

tratava-

71

Estudo de caso: responsabilidade civil e assinatura do termo de ajustamento de conduta. Artigo apresentado no 
III e . Madrid, 2015, p. 337-341.
72

MPF, Chevron Brasil Upstream Frade Ltda, Chevron Latin America Marketing LLC e TRANSOCEAN BRASIL 
http://www.anp.gov.br/noticias/1533-anp-mpf-

ibama-chevron-e-transocean-assinam-termo-de-ajustamento-de-conduta>. Acesso em: 14.12.18.
73 MACHADO, A. R.; SALEME, E
Estudo de caso: responsabilidade civil e assinatura do termo de ajustamento de conduta. Artigo apresentado no 

. Madrid, , n.12, 2015, p. 341.



-

como sua finalidade a 

concluiu-

de seus filiados, atuando como substituto processual.74

O processo ainda aguarda julgamento final perante o juiz de 

3.2.1.2. -12.2011.8.19.0001

0485873-12.2011.8.19.0001 em face da 

empresa Chevron Brasil Upstream Frade Ltda., perante 

Apesar do interesse do na 

, o 

e do interesse do 

Estado do Rio de Janeiro em recompor os danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados ao 

Estadual para processamento do feito.75

processo foi arquivado em 30 de setembro de 2016.

3.2.1.3. 0000558-74.2012.4.02.5103

74TJRJ. -
Julgado em 14/06/2014.
75 TJRJ. 0039335-
Julgado em 02/05/2016.



3.2.1.4. -36.2011.4.02.5103

3.2.1.5 RJ

Federal

3.2.1.6. TAC Federal



76

76



estabeleceu-

MPF, ANP, e IBAMA,

-se por desculprimento, no valor de R$ 

1.000.000,00, em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, regulamentado pelo Decreto 

3.2.1.7. TAC Estadual 

O TAC celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Chevron, em 26 de outubro de 

2015, refere- -12.2011.8.19.000, e contou 

do Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA/RJ). Foi celebrado de 

forma adicional ao TAC .

No TAC estadual, a Chevron se comprometeu a promover: (a) 

RJ de R$



3.2.2. Smyrni

Em julho de 1998, houve um abalroamento do navio cargueiro Elizabeth Rickmers, que 

navegava no canal do porto de Santos, com outros dois navios cargueiros, o Southern Juice e o 

A foi originada por falhas 

ocorridas no E. Rickmers, atingindo o tanq

Smyrni. O vazamento foi estimado entre 40.000 e 70.000 litros, atingindo o

rochosos, praias, .77 O

chegou faixas de areia devido ao mov

das praias de Santos.78

3.2.2.1. -08.1998.4.03.6104

O MPF ajuizou ACP

GMBH & Shipp CO 

de Santos. 

77 POFFO, I. R. F.
. 172f. Tese de doutorado P ncia Ambiental (PROCAM

2007, p. 107-108.
78 CETESB. : : CETESB, 1998, 112p. 



rochosos.

artificial (turismo, pesca, etc.). Alegou ainda que a CETESB, embora acio

R a

no determinado pela CETESB.

publicada em 13 de abriu de 2012, decidiu-se, no : (i) o

danos ambientais; (ii) o reconhecimento de danos ao 

artificial, cultural e moral; (iii)

sendo que a primeira e efetiv seria a

ter realizado vistorias

preventivas s. As demais foram responsabilizadas com base na teoria do risco integral

, por se beneficiarem economicamente da atividade desenvolvida, sendo 

potenciais causadoras de danos ambientais. Quanto

concorreu

. No tocante foi

aplicado por fim, foi fixado o valor de R$ 5.000.000,00 a ser 

revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos Federal e

Entretanto, houve acordo firmado entre as partes, sendo extinta a ACP. Atualmente, o 

do magistrado, de 06 de julho de 2018, autorizado 

mpresa Gerencial de 

Projetos Navais (EMGEPRON). 



-

novembro de 2004,

de metanol 

com a empresa Methanex Chile Limited. Na noite do acidente, o navio transportava 

No momento em

abertura no casco do navio, por meio da qual foram derramados no mar mais de 1,5 mil 

o bunker,

contine

derramamento a morte de 

4 pessoas.79

referentes ao caso em tela. A seguir, os principais entendimentos consagrados 

pelo TRPR. Ademais, foram selecionados quatro julgados do STJ referentes a este caso. 

(Rel. Ministro Herman Benjamin, 

segunda turma, julgado em 16 de agosto de 2016), a empresa Hexion questionou a sua 

responsabilidade pelo pagamento da multa administrativa aplicada pelo Instituto Ambiental do 

(IAP), em . O Ministro diferenciou a 

iva, da responsabilidade administrativa

por , sendo subjetiva . Em

79 IBAMA. IAP. 
de 2004



seguida, reafirmou o entendimento jurisprudencial do Tribunal80, no sentido de que, no caso, o 

deveria responder subjetivamente pela

pelo transportador.

Em um segundo (REsp), (Rel. Ministro Marcos Buzzi, Quarta Turma, 

julgado em 16 de abriu de 2013), a empresa Sociedad Naviera questionou a 

pescadores artesanais.

encontra lastrada em 

(causados a suportados por particulares 

(pescadores), em face da

in 

casu, qu

-desemprego)

morais e materiais.

Federal foi o do IBAMA (uma autarquia federal) 

ao processo, demonstrando o .

(REsp) 

17),

interposto

da pescadora artesanal Simone Martins, discutiu-se

pescadora. 

pescadora sob o fundamento de

80 STJ. Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Especial: AgRg no AREsp
Kukina. Primeira Turma. DJe: 07/10/2015.



risco integral, na qual o simples risco da atividade desenvolvida pelas

demandadas configuraria o nexo de causalidade ensejador do dever de indenizar, fixando a 

, em 

seu entendimento,

resultado lesivo efetivamente verificado na pescadora e as condutas das adquirentes da carga. 

nstrado: (i) o 

comportamento omissivo das adquirentes;

do transporte da carga que lhes seria destinada.

Assim, o STJ deu provimento ao recurso especial e fixou, neste julgado, a seguinte tese, 

para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: 

As empresas adquirentes da carga transportada pel

atingida, haja vista a 

transportado).81

-4-8, do Tribunal de 

a em 13 de maio de 2008, contra

qual o juiz a quo julgou extinto o processo em 

Cattalini Terminais

ao pagamento das custas e despesas do 

o do acidente, 

81 STJ. Recurso Especial: REsp
Julgado em 25/10/2017.



Sociedade Navieira

mas sobreveio 

processual.

e decidiu o 

integral

Sociedade Naviera Ultra

.

les 

dado no recebimento da quantia de 

3.2.4. Plataforma P-36

A plataforma P- plataforma semi-submersa 

da costa do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, no campo do Roncador, na Bacia 

de Campos. O acidente ambiental que culminou co

e pesava 31 mil toneladas. De acordo com 



a plataforma afundou 

, mais de 1.500 toneladas de 

publicado pela ANP, no momento do acidente a plataforma P-

36 estava

82

Foram encontrados os seguintes julgados relevantes quanto a este caso:

refere-se

-

ldo Souza Santos, em 

questionam

. Os autores 

pretendiam anular ,

suposta co-responsabilidade dos mesmos pelo acidente, cancelando a penalidade imposta a eles 

.

2017, julgou improcedente o pedid

que responsabilizou os autores na esfera administrativa nos seguintes termos:

acidente e foi responsabilizado:

(...) por 
TDEs, pelo flangeamento do suspiro e da rede de esgoto do TDE de BE, mantendo a 

Ou seja, considerou-

-36.

es e 

82

com a Plataforma P-36
ANP, jul. 2001. 24p. em: 
<http://www.anp.gov.br/images/EXPLORACAO_E_PRODUCAO_DE_OLEO_E_GAS/Seguranca_Operacional
/Relat_incidentes/Relatorio_P-36.pdf>. Acesso em: 16.12.2018.



autor, da forma como realizado, fez com que fosse reduzida a reserva de flutuabilidade da 

das elipses de acesso do 

(...) flangear a
estaria alt -o em

principal 
.

tica de ato que culminou com a primeira 

demora da entrada em func

em

deficiente.

foi julgada pelo 

Tribun .

refere- 0017261-

62.2007.4.02.5101, ,

sobre o esgotamento de

o pela qual a requerente,

2008.51.01.012672-4, citado anteriormente, pois versam sobre fatos comuns. 

Estado do Rio de Janeiro a respeito de procedimento administrativo instaurado pelo Parquet 

Federal para apurar supostas irregularidades que possivelmente estariam ligadas ao acidente na 

Plataforma P-36.



de Janeir

,

Destaque-se, por fim, os Embargo -7, opostos pelo 

,

que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela 

Plataforma P-

O -

s. Os

ambientes afetados por este derramamento

derramamento atingiu as praias de 

praia do Pinto, Saco da Capela, Praia do Viana, Santa Teresa, Siriuba

83

A -0/SP chegou ao STJ, e teve a 

relatoria

1992. O Tribunal decidiu que, m

83 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; KADEKARU, N.; JOHNSCHER-FORNASARO, G.
-

do Viana: : CETESB, p.84.



o de 1985) com o art. 

apresentados

em 20 de abr

aprovada 

-se o art. 109, 

inciso III da CF/1988. 

-2 311618/SP, de Relatoria do 

interposta pela empresa Horafa Shipping CO Ltda.,

mica da Petrobras. Este 

mar representavam ,

oriundo do Navio-

e

incidente. 

-0



-5

houve o vazamento.

O Tribunal negou provimento ao agravo, reconhecendo a legitimidade passiva da 

Petrobras, 

-se por seu

enquadramento na categoria de poluidor, prevista no 

ind

a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. 

3.2.6. Poliduto Olapa PR

O Poliduto - Petrobras, 

e e

uma 

, por meio deles, cruzou 

diversos ambientes O derramamento resultou 

da

por mais de seis meses.84

-91.2010.404.7008

Trata-se da -91.2010.404.7008, ajuizada pelo Instituto 

contra , em 06 de abril de 2001, 

,

autuado na ro supra), em virtude do 

vazamento ocorrido em 16 de fevereiro de 2001, no oleoduto OLAPA, objetivando,

liminarmente,

84 ALBARELLO, L. C.. O 
188p. 

e Mestrado , UFRGS, Porto Alegre, 2012.



IAP, com

de

atingida, sob pena de multa de R$1.500,00 por dia de descumprimento, e ainda, determinou-se 

a

tubro de 2005, 

da 

2002.70.08.000260- tratando do mesmo

objeto.

Em 10 de maio de 2006, foi deferido o pedido e 

. Recebidos os autos na Vara Federal, foram ratificados 

2002.70.08.000260-1, destacando- seria realizada

Em 20 de maio de 2 havia cumprido

. Em 17 de novembro de 2010, foi 

impondo multa no valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento.

Em noss autos, da proposta de 

A

o Duto 

OLAPA Foi



Esta magistrada sugeriu que os valores relativos ao enfrentamento dos desastres 

30.000.000,00, fossem dest

este fim. O MPF e o MP/PR retiram ainda a d

-ambientais no litoral do Es

olo e 

apresentar os estudos complementares solicitados pelo IAP para 

Em 27 de abril de 2012,

mesma data e o processo foi arquivado em 09 de maio de 2012. 

2002.70.08.000260-1

Trata-se da 2002.70.08.000260-1, ajuizada pelo MPF em 

(MPPR), tendo inicialmente como 

assistente da parte autora a AGU, contra Petrobras, autuada

objetivo de do

.

,

impossibilidade de in natura

-91.201.404.7008.

Em 16 de junho de 2010, visando adotar medidas de celeridade ao feito, por estar no rol 

de processos da Meta 2 do CNJ, e

acordo.



MPF e MPPR deliberaram a f

para 02 de setembro de 2010.

foi deferido pel

as partes.

marcada para 26 de abril de 2012 foi homologado judicialmente o acordo envolvendo as 

demandas contidas nesta A -91.201.404.7008 conexas. A

de 2012. 

Tal acordo foi dividido, basicamente, em duas partes, a saber: (i

foram estimados

valores e dos que excedessem esse limite; (ii) p

de R$ 90.000.000,00,

(CEF). 

(ICMBio), para investimentos 

neos; (iv) 

utilizados em projetos ambientais e socioambientais a serem apresentados por entidades 

interessadas nos autos.

Sucederam-

questionando o modo como seria executado o termo de acordo. Fato que levou o magistrado a 

avocar os autos, com o fim de organizar



conforme a modali

1.25.007.000192/2012-10 em 

Petrobras S/A -1 na modalidade III 

- -92.2012.404.7008, fundamentado 

-14.2013.4.04.7008/PR 

Cuida-

obte

declare a nulidade do acordo

- -91.2010.404.7008 que extinguiu os feitos. A



(i) ser correta

eu a 

,

ssoa ou coisa controversa); 

Destaca-se, em especial, um trecho do julgado em que o Tribunal ponderou que, embora 

- -

dose de criatividade institucional

lei, melhor atendam ao interesse protegido: 

em acordos celebrados sobre direitos coletivos se limita ao estabelecimento da forma 
e do tempo 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ob. cit., p. .

JR., Luiz Manoel. Curso de direito processual civil coletivo
2008, p. 273).

protegido (assim, de certo modo, MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses 

vista desse comando, conclui-

Assim, parece certo concluir que, em linhas gerais, o acordo celebrado em tutela 
ao 

.



reconhecendo a incapacidade destes fundos de utilizar os recur

ambiental.

Nesse sentido, o Tribunal manifestou-se no sentido da possibilidade 

m tela desvirtue de suas finalidades.

e
tem sido recomendada pela doutrina nacional.

A doutrina brasileira tem constantemente apontado a imprestabilidade do Fundo de 
Direitos Difusos para a eficiente tutela dos direitos coletivos e individuais de massa. 

Especiais de 

momento em que foram concebidos e

interesses difusos protegidos. (...) Ademais, jamais foram tomadas as medidas 

pela lei federal 

difusos lesados', 

Em sede 
Direito processual coletivo e 

manifestei-me nesse me
destina - -lo -

consequentemente, desaco

destinando-
exatamente tendo em cont

tem chancelado a remessa de valores obtidos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
-97.2009.5.05.0039. Rel. Min. Maria de Assis 

Calsing. DEJT 04.04.14).

quanto aos valores arrecadados.



que envolvem direitos difusos ou coletivos, devem exercer um papel mais criativo, procurando 

, que 

melhor tutelar o bem 
.

structural injunctions, concebidas pela doutrina norte americana.

Percebeu-

gradativa

que 

brasileiro'. Revista de processo. -2013. n. 225, p. 389 e ss.)

judiciais, em contraste do que ocorr

P
'criativo' das partes e do magistrado.

foram ajuizadas por 

pescadores profissionais contra a Petrobras

no seguinte sentido:85(

,

85 0006035-20.2004.8.16.0129.
22/11/2018.

689.918-9.
-

23/08/2018.
-98.2001.8.16.0129. Rel. Vicente Del Prete

Julgado em 21/07/2018. 



decorrido de atividade potencialmente degradadora, conforme entendimento fixado no

(ii) 

reconhecendo que, uma vez ,

entendendo que o quantum

; (iv) 

entendimento fixado no julgamento de recursos repetitivos no 

STJ (Recurso Especia

O TJPR possui julgados que reproduzem os argumentos acima expostos, mas 

contando com algumas peculiaridades. Um primeiro leque de julgados com peculiaridades 

consiste naqueles em que o Tribunal (i) reconheceu lucros cessantes,

86

Em outros casos, constam as seguintes peculiaridades:87 (i) decidiu-se que prova oral 

comprovar a

fatos, em conjunto com carteira de pescador profissional;

do mercado consumidor de pescado, neste .

everia ser julgada no 

atividade pesqueira) 

100 do CPC.88

86 714.534-4.
943.169-6. em 23/08/2012. 

87 0005698-94.2005.8.16.0129. Rel. Albino Jacomel
Julgado em 05/07/2018.

-
22/11/2018.

-64.2004.8.16.0129. Rel. Alexandre Barbosa Fabiani. Julgado em 12/07/2018. 

12/07/2018. 
88 46.118-



ulgaram a lide de forma antecipada sem que houvesse 

pelos autores. De acordo com 

eria ser comprovado de diversas formas no processo, como (a) pela 

ter recebido 

ajuda de custo; (c) pelo fato de constar seu nome na lista de Defeso do DRT, assim como nos 

registros do Tribunal Regional Eleitoral; (d) pelo fato de constar o nome dos autores como 

residentes

s casos analisados, a carteira 

de Pescador Profissional teria sido

ocorrido em data de 16 de fevereiro de 2001.89

,

cercearam a defesa dos autores nas s,

tanto os pescadores quanto
90

que 

cidir a partir do evento 

91

89 713.463-6.
Julgado em 22/02/2011.

780.440-2. Rel. Ar
Julgado em 22/02/2011.

877.639-6.
Julgado em 14/07/2012. 
90 -39.20
26/07/2018. 
91 -

-35.2016.8.1
Julgado em 17/11/2016.



92

3.2.6.5.1. Recurso Espec

cabe aqui

alegando ser pescador artesanal, prejudicado pelo vazamento do poliduto

inicial, afirma que a requerida reconheceu

92 -
Julgado em 10/08/2017.

69-
Julgado em 10/08/2017.

-
Julgado em 10/08/2017.

5001465-
Julgado em 10/08/2017.

-
Julgado em 10/08/2017.

5001463-
Julgado em 10/08/2017.

-
Julgado em 10/08/2017.

5000743-
Julgado em 10/08/2017. 

-
Julgado em 10/08/2017.

5000605-
Julgado em 10/08/2017. 



que dessa verba de

a

iada, interpuseram as partes recursos especiais, 

Petrobras, e determinado o sobrestamento do recurso 

interposto pelo autor,

PR, manejado pela Petrobras, foi convertido no Recurso 

haviam

cabendo ao STJ a r

analisado, decidindo o seguinte: (i) no caso, configurou-se a responsabilidade objetiva da 

Petrob -documental 

a Segunda 

julgamento do REsp 1.114.398/PR, da relatoria do Ministro Sidnei Beneti, sob o rito do art. 

543-C do CPC, reconheceu a responsabilidade objetiva da Petrobras em acidentes semelhantes 

e caracterizadores de dano ambiental, responsabilizando-

-



de excludente de responsabilidade; (iii) decidiu-

93

3.2.7. Transpetro

Este caso se refere ao vazamento de aproximadamente 876 litros

Reis (TAAR-TEBIG)

Rio de Janeiro 94 O acident

duas : navio Gothenburg e navio Buena Suerte.

H

95

-98.2015.8.19.0001

Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada pela Petrobras Transporte S.A. 

(Transpetro) em face do INEA/RJ em 25

Conselho Diretor do INEA (CONDIR), proferida em 06 

de abriu de 2015, em 

Ship

to Ship), (ii) bem como proibir a atividade de transbordo de cargas entre navios no terminal

denominado TEBIG. 

93 STJ. Recu
21/11/2012.
94 RIO DE JANEIRO (Estado). Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA). Termo de Compromisso de 

2016. em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mtcx/~edisp/inea0171374.pdf>. Acesso
em: 16.12.2018.
95 INEA. Instituto Estadual do Ambiente, . 2015.



de 2017. 

Petrobras Transporte S/A 

(Transpetro)

Trata-

-

-

O TAC tem como objeto

promova, fiel e integralmente, as

interesse socioambiental

Os projetos de interesse socioambientais deveriam ser apresentados ao INEA no prazo 

para elaborar Plano de Trabalho dos projetos que deveria conter 

s de Trabalho. 

Estipulou-se que o prazo de do TAC seria 

multa administrativa, no valor de R$ 36.488.026

-07/002-

3768/2015, TAC, sendo extinta no cumprimento integral das 

Firmou-se ainda que o montante de R$ 22.616.026,74 seria re



indicado no Anexo I; (ii) executar projetos de interesse socioambiental a serem apresentados 

pelo INEA/RJ, de acordo com os prazos fixados no TAC; (iii) realizar, direta ou indiretamente, 

auditoria

Ship to Ship da Ilha Grande e da 

-

armazenamento e tran

xo de 

cerco com 

da equi

Atendimento



uncionamento do TEBIG, de suas unidades 

-

desde que atendidos os

Transpetro em realizar os Projetos Socioambientais; (iv) suspender o procedimento 

administrati

omo 

subordinados em face de terceiros.

o ampla, irrestrita e permanente do INEA e 

socio

No caso de , o INEA/RJ 

cumprimento das obr

multas

pro rata, do valor de R$36.488.026,74,em caso 



fim, estipulou-

e

3.2.8. Transhipping

Este acidente ocorreu em 30 de maio de 2005, quando foram detectadas manchas de 

porto. Posteriormente, constatou-se que a origem do vazamento advinha do casco do referido 

estimado entre 500 e 1000 litros.96

3.2.8.1. 0064056-64-2005.8.19.0001

Trata-

Minufiyah Navigation Company, e 

ng , ocorrido em 30 de maio de 2005 na 

fosse

tal (FECAM).

96 RIO DE JANEIRO (Estado). Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Estado do Rio de Janeiro e a empresa Transhipping Agenciamento 

<http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=aef08454-a8d1-41ae-b852-
0e212f2bf152&groupId=132946>. Acesso em: 16.12.2018.



decidiu-se

pedidos. O processo, todavia, restou parcialmente anulado no julgam

o agravo retido. 

recurso, para rejeitar a tese de ilegitimidade passiva ad causam

dos pedidos para confirmar a limin

ambientais atingidos, a serem apurados ,

.

provimento negad

julgado em 09 de setembro de 2015.

(i) 

passivo da ACP, pois o no qual houve o vazamento, 

deve responder pelos danos ambientais decorrentes desse fato; (ii)

a tese de falta de interesse processual; (iii) n

-

finalidade comercial. (iv) o

-se reboque, pilotagem e 

pelos danos causados. (v) 

responsabilidade de conter o vazamento, sendo evidente que a demora de mais de cinco dias 

agravou seriamente os danos ambientais. Uma vez demonstrado o agravamento de dano 

enquadra no caput, e

status quo ante dos recursos 

(vii) a natureza e a complexidade da 



dos recursos ambientais lesados na fase processual em que foi alegada, vale aqui uma ressalva. 

A presente tese, ao primar pela an lise interdisciplinar dos danos ambientais,

-se aqui 

decorrentes dos derramamentos. 

e

-lo 

intempestivo.97

3.2.8.2. TAC celebrado entre Estado do Rio de Janeiro e Transhipping

O Estado do Rio de Janeiro (Compromitente) celebrou com a Transhipping 

Instituto Estadual do Ambiental (INEA), Termo de Ajustamento de Conduta, em 23 de agosto 

-64-2005.8.19.0001, procedimentos administrativos E-

14/8272/2005 e E-14/001.43355/2015. 

Assim, o TAC teve como objeto pela Transhipping, de medidas visando a 

d

Quanto aos seus efeitos, vale destacar o seguinte: (i) p

97 -RJ. Ministra Laurita 
em 20/10/2016.



io de Janeiro (por si e pelas pessoas a quem substitui ou 

(FECAM) a quantia de R$ 

os, o valor de R$ 9.969,16, equivalente a 10% do 

in fine).

0064056-64-2005.8.19.0001, requerendo sua 

Janeiro em 01 de dezembro de 2018.

a

Estadual de Ambiente

usula 4). 

-

volvimento Urbano, 

-

-se ainda que as multas

3.2.9. Reduc

Em 18 de janeiro de 2000, ocorreu o vazame

oleodutos que ligam a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc) ao terminal da Petrobras.98

98 BERTOLI, A. L.; RIBEIRO, M. de S.
. Revista de 



Segundo a CETESB,99 dos operadores na paralis

Trata-

relatoria da desembargadora Denise Levy Tredler, julgada em 24 de novembro de 2009, 

ajuizada por pescador em face da Petrobras

Na origem, trata- , pescador 

decorrentes do derramamento que lhe impediu de exercer sua atividade laborativa de pescador.

-

pela Petrobras. Indica ainda que o autor sequer comprovou que exercia a atividade de pescador, 

. Curitiba, v.10, n.2, abr./jun. 2006, p. 117 - 136
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552006000200007>. Acesso em: 14.12.18.
99 ulo (CETESB). Principais acidentes. 

-quimicas/tipos-de-acidentes/dutos/principais-acidentes/>.
Acesso em: 14.12.18.



-

de Guanabara e que inexiste nexo de causalidade entre os fatos narrados e os danos 

s

,

do valor 

relatoria da desembargadora Denise Levy Tredler, julgado em 24

provia o seu sustento 

10.000,00, a fim de melhor adequar-se

pagamento das custas processuais e dos 

-93.2008.8.19.0001

Na origem, trata-

rasileiro S/A 

is e morais

pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no artigo 269, IV, do CPC/1973, e condenou os autores 

.



-

sucessivo, contando-

de 1.292 

trabalho e obter seu sustento. Requerem fosse afastada a pres

aguer, julgado em 09 

de dezembro de 2010, foi negado seguimento. O 

conforme se extrai do trecho abaixo:

O acidente 
2002 400) 

revogado, quando aplicava-

2002

2002 400) de 2002. Novo 

(LGL 2002 400), iniciou-se na data da entrada em vigor do novo diploma, em 
via transcorrido mais da metade do prazo 
2002 400)/16.

2002 400). 
-se em 11-

01- -05-

(...)

ecossistema prejudicado, mas sim serem reparados pelos danos decorrentes do 
acidente.

3.2.10. Petrobras 



Foi encontrado apenas um julgado relacionado a este caso. Trata-

-

Paulo (MPSP) em face de Petrobras; Petrobras Distribuidora S/A (Distribuidora BR) e 

-55 (trecho de Serra de Maresias), ocorreu 

o tomba -

Canto do Moreira, vindo a desembocar algumas horas depois no mar da Praia de Maresias e 

sil S/A (Petrobras) e Petrobras 

atividades em trecho terrestre, assim como planos e procedimentos para atendimento a 

eio ambiente, no valor de R$ 5.000.000,00, a ser destinado 

5.000.000,00, a ser des

individuais eventualmente causados aos moradores das unidades residenciais unifamiliares e 

data dos fatos. 

seguinte: 

a)



ederal, 

b)

motivo a tanto, e, no caso concreto, o suposto dano ocorreu em mar territorial (bem 

c) do para defesa de direitos individuais 

d)

deman Petrobras 

Cooperativa de Transportes 

ortadora; 

e)

tese, de danos morais coletivos; 

f)

Assim, analisar o dano 

ambiental, mesmo sendo ele vertente da responsabilidade obj

ria 

-lo, 

diante da teoria do risco integral de sua atividade, devendo arcar com os custos, que 

-los;

g) antes mesmo do 

-



realizados nesta segunda campanha, comparando-os com os resultados da primeira 

campanha, percebe-

dos 

h)

e o monitoramento po

i) -se dano moral 

ambiental quando resta atingido pela conduta do polu

j)

conduta. Houve um trabalho que produziu um resultado efetivo, do ponto de visto 

foi monitorada e recuperada.

k) Julgou-

do CPC. Julgou-

487, I do CPC; e julgaram-

do ABC.

l) Concluiu-



A se havia transitado em julgado em 10 de dezembro de 2018.

3.2.11. Navio Confidence

deslastreamento do Navio N/T Confidence, 

ocorrido no dia 31 de maio de 1999. No dia 31 de maio de 1999, referido navio, de bandeira de 

Singapura e de propriedade de Confidence Shipping Private Limited, fretado pela Petrobras 

para fazer transporte de gasolina, estava atracado na altura do Pier 2 do Terminal da Alemoa 

-se a 

-

foram informa

ou que o vazamento de 

slop el 
100

Foi encontrada

Trata- -

pelo MPF, em face de Pandibra-Mclintock Services Ltda, Swedish P 

& I Club, Petr , com o objetivo de 

-

valor estima

estimada em valor equivalente ao calculado para os danos ambientais, acrescidos das verbas da 

, favor 

procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: 

100

-58.2009.4.03.6104, 



a) Reconheceu- pelo evento danoso, pois tinham o

empresa Confidence Shipping Private Limited. E justamente na atividade de transporte 

de gasolina verificou-

utilizou o navio em sua atividade de risco,

integral 

civil por danos ambientais, respondem pelo dano ambiental discutido, pois 

integram a cadeia produtiva que aufere lucro com a atividade que causou danos ao meio 

ambiente. A comunica a elas a

ou-

uma ruptura no tanque d

b)

derramamento ter ocorrido

c) ncias imediatas para 

indenizar pelo ocorrido;

d) Entendeu-

ambiental apresentado pela CETESB, apesar do magistrado 

nele;

e) US$ 125.892,54/ R$ 261.227,02 como 

positivas adotadas por parte do poluidor como medidas atenuantes. Reduziu o valor em 

f)

quanto a sua admissibilidade. Isso porque, a Segunda Turma do Superior Tribunal de 

sempre tendeu a admiti-lo, fato consubstanciado pelos votos do Ministro 

-lo, com base 

nos votos do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux e do falecido Ministro

Teori Zavascki;



g) Entendeu-se ser mais adequada ao teoria

de danos morais coletivos quando os fatos possam atingir uma coletividade indistinta 

sua r -

projetado sobre os sentimentos individualmente manifestados, mas coletivamente 

h)

i) ao pagamento de 

de juros de mora 

08 maio de 2009 

ral (CJF) ou de 

outra que a substitua.

sponsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados ao meio-

qualquer outro interesse difuso ou coletivo, inclusive de natureza trabalhista. 
Precedentes.101

101 TRF3. Agravo de Instrumento: Ag -
julgado em 25/10/2016.



3.2.12.  Produto N-Hexano 

No dia 02 de maio de 1999, o navio mercante de bandeira chilena , agenciado 

-1 (n-hexano), durante o 

-46.2004.4.03.6104 em face deWilson 

(i) , consistente na ao meio ambiente, 

indenizando-

Lesados; (iv) , consistente na 

2005.03.00.02614- preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

Lazarano Neto, indeferiu o pedido de efe

recurso. 

Em 19 de setembro de 2008, adveio a em desfavor da 

ambiente, em valor a ser apu

A emp

li

ico; bem como 



da empresa Vopak 

parcial 

a) Aplicou a teoria do risco integral

-se a respeito da licitude da atividade originariamente 

xcludentes;

b)

COPERAF-1 (n-hexano)

para consumo

c) Teoria do Risco Integral, desde que pessoas vinculadas as duas 

objetiva e integral n

6.938/1981. Entendeu- Vopak Brasil 

;

d) Entendeu-se que o fato de a empresa

compromissou perante a Capitania dos Portos em Santos/SP por todos os atos 

cado em 02 de janeiro de 1999, tanto que foi 

de dano 



e) Entendeu-

COPERAF-1 (n-hexano) nas

imateriais,

medida repressiva;

f)

consoante o disposto no 

simetria.102

quais o Tribunal negou provimento.103

3.2.13. Navio Katina

vazada, que afetou diretamente quatro ambientes de praia do 

104

-77.1991.4.03.6103, com pedido liminar 

Shipping Co. Requereu que: (1) a

Petrobras em indenizar os

102 TRF3. 003577-46.2004.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. Julgado 
em 13/03/2014.
103 TRF3. -46.2004.4.03.6104/SP. Rel. 
Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. Julgado em 03/07/2014.
104 POFFO, I. R. F.. -

, p. 73.



aias locais; (4) ambos os requeridos sejam condenados ao pagamento de 

Liminarmente, a autora requereu que: (a) fossem impedidos os atracamentos dos navios 

quinze ano

permanecesse 

(c) fosse realizado o bloqueio do 

desatracamento do N/T Katina, inclusive para o fim de servir como garantia do pagamento da 

-a citra petita, e 

de Caraguatatuba, restou decidido que seria:

a) acolhida a preliminar de impos

-se que, 

como 

compelir a sociedade de economia mista, vinculada por lei a seus fins 

b)

Federal, a CETESB, a Transpetro-



admitindo-

o direito subjacente, porque 

estabelecimento de condicionantes ambientais a serem cumpridas pela Petrobras 

e Transpetro- SB 

-

.342,00 para atendimento de 

mencionado como forma de rep

c)

d)

-se a quem 

faz aqueles que deveriam agir, os financiadores da atividade e, sobretudo, 

aqueles que dela se beneficiaram;

e) nal sobre Responsabilidade Civil e Danos Causados por 

por escopo prover os Estados de um instrumento para responsabilizar o 

territorial nacional.

qualqu

f) Entendeu-

ingida, a toxicidade do produto e a 

g)

50.000.000,00, entendeu-

-



h) Enfim, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento 

Katina

Derramamentos 

minou que o 

i)

1 - Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, 

Derramamentos 
Deriva

de seres da fa

Causados por Derramamentos
Marinho", da CETESB e que se referem a aspectos como, por exemplo: (1) custos de 



2007, decorrente 

12-15 do Porto de Santos, estimando-

ajuizou, em agosto

-

-

danos ambientais.

O magistrado de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, em 19 de 

setembro de 2018,

valor de R$372.141.55 24, com base nos seguintes fundamentos:

a)

argumentos: 

pertencentes ao mesmo grupo 

quem

b)

consi

de seus frutos. Especialmente em rel

mangue, sendo

12.651, de 25 de maio de 2012);

c) quantum 

fatores: 

mbiental, tais como: 



-

- volume derramado;

- procedimentos adotados para a limpeza dos ambientes afetados, entre 

outros.

d) o) sobre o valor 

3.2.15.  Transpetro 

derramamento de 

atingidos e a balneabilidade do mar no local foi temporariamente comprometida. A praia 

impactada, Praia do Degredo,

ecossistema de restinga, 

banhistas e pescadores.105

A

contra o (IEMA), e o magistrado de 

de Cariacica a -17.2010.8.08.

ou

es por danos

ambientais ocorridos em mar territorial; (ii) tratando-

105

em 
<https://iema.es.gov.br/transpetro-e-multada-em-mais-de-r-6-milhoes-p>. Acesso em: 16/12/2018.



lavrado pelo ente estadual, sob pena de bis in idem

zoada, devendo ser reduzido o valor de R$6.270.000,00, tendo em 

procedente e decidiu que: (i) a multa aplicada pela Capitania dos portos, em de

bis in idem, como sustentado na tese defendida pela Transpetro; (ii) a

preservando assim a razoabilidade e propo 106

iental para R$ 600.000,00.107

conheceu os
108

3.2.16. Navio Tanque Norma

O caso se refere ao acidente ocorrido em 18 de outubro de 2001, no qual o navio tanque 

ndo

106 TJES. -
16/12/2016.
107 TJES. -17.2010.8.08. Rel. Samuel Meira 

108 TJES. Embargo
0025537-



Portaria publicada no dia seguinte ao acidente.

Foram selecionados diversos julgados em que o TJPR se manifestou em ape

Danos Morais ajuizadas por pescadores, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar 

a empresa ao pagamento da quantia (variando entre R$ 2.

danos morais.

da Petrobras, 

decidindo que:109

responsabilidade por fato de terceiro; (iii) 

(iv) manteria o valor fixado, por entender suficiente para arcar com as fun

Vale observar que, em outros casos, o TJPR aplicou o mesmo entendimento para o pleito 

de 

cumulativamente danos morais e materiais.110

Em outro caso, o TJPR manteve o entendimento acima mencionado, mas como o 

( ,

julgado sob o rito de recursos repetitivos, o Tribunal paranaense mencionou tal julgado como 
111

109 - ulgado em 18/11/2010. 
-
-

110 -
-

111 -21.2004.8.



ajuizada por pescador pr

marinha.112

o do 

- concomitante de:

(i)

(ii) 

Abastecimento em 15 de outubro de 1999, ou seja, em data anterior ao acidente ambiental 

-

113

3.2.17. Norsul

Este evento, ocorrido em janeiro de 2008, teve inicio

produtos contaminantes de 

sul 

112 -

TJ -

113 -
Julgado em 29/11/2018. 



Ltda., contratada pela Arcelormittal Brasil S/A

.

, apesar 

zar por 

em cumprimento ao
114

optou-se aqui por dividir

(pois muitas apresentam o mesmo entendimento). 

Em um primeiro bloco, o TJSC decidiu-seque:115

(carteira profissional expedida ant , que 

cerceamento de defesa

e civil 

ambiental, tanto no plano coletivo (danos a interesses coletivos ou difusos) como no plano 

da carga transportada, porquanto concorreu indiretamente para

enquadrando-

114 -
em 13/08/2012.

-
em 13/08/2012.

-
08/04/2013. 
115 -
20/08/2013.

-
20/08/2013.

-
20/08/2013.

-
20/08/2013.

-
20/08/2013.



da Babitonga levaria para se recuperar, 

devido

poluidoras; (vii) o quantum 

levando-

ofen

Em um segundo bloco,

116

No terceiro bloco de julgados, o TJSC manifestou os seguintes entendimentos117: (i) que 

aplicaria a teoria do risco integral na responsabilidade civil ambiental, obrigando 

solidariamente os entes da mesma cadeia reprodutiva. Assim, reconheceu expressamente a 

legitimidade passiva da empresa transportadora (Companhia de 

(Arcelor Mittal Brasil S/A); (ii) os lucros cessantes

116 -
Julgado em 25/07/2013.

-2. Rel. Gilberto Gomes 
Julgado em 11/07/2013.
117 -
10/12/2013.

- e Direito Civil. Julgado em 
15/08/2013.

-
18/07/2013.

- m
18/07/2013.

-
18/07/2013.

- Julgado em 
18/07/2013. 



-

(iv) que se reconhecia dano moral, pois o acidente 

modo de vida; (v) que, na 

o do quantum a -

o

do evento danoso, como 

O quarto bloco

suficientemente reparados pelo recebime

-
118

Em um quinto bloco, o TJSC manifestou os mesmos entendimentos que o terceiro 

,

em R$ 6.540,00, devendo ainda ser deduzido o valor recebido (R$2.700,00) recebido pelo autor 
119

118 TJSC. Ape -
18/07/2013. 
119 -
27/08/2013.

507-
-
- de Direito Civil. Julgado em 03/09/2013.
-
- /2013.
-
-
-

.063458-
-
- ara de Direito Civil. Julgado em 24/09/2013.
-
- 2/06/2012.
-
-
-



Civil, os

ase de 

majorados para R$ 12.000,00.

Considerando-

suspendeu o julgamento do processo e instauro

120

parciais

-
-3. Rel. Saul St
-
- Julgado em 06/08/2013. 
-
-

TJSC. A -
120 -
03/09/2018. 





medida

Transpetro, parte de 

s Atividades do Terminal, que foi 

acordo realizado.

Entretanto, deve-

afetado afetada pelos derramamentos.

Entende-se que, primeiramente, deve-se esgotar as possibilidades de investimentos em ambas 

as categorias, tanto de forma direta, a exemplo de campanhas de monitoramento dos ambientes 

uto Olapa, Assim, 

apenas o excedente dos valores previstos a deveriam ser direcionados a 



incidente ocorrido.

verbas para projetos 

uma com os ambientes afetados. Os acordos, a exemplo dos TACs, devem ser 

fundos.





NACIONAL

derramamentos 

bjeto 

derramamentos turas aos acidentes foram 

influenciados por normas internacionais, ou delas derivam diretamente. 

mar primordiais para o presente trabalho, pois, antes mesmo de se analisar criticamente a 

-se: (i) o desconhecimento das 

diversificados e peculiares. Ambos os fatores apontados acab

izam as normas mundiais. Entretanto, 



-se muitas vezes 

desatualizadas. 

acessada no site oficial do Planalto, na internet,121 apresenta resultados precisos para buscas 

que incluam palavras-

gas de 

-se pela consulta aos 

de internet estrangeiros oficiais, a exemplo do site da International Maritime Organization

(IMO).122 Observou-

io de 

osteira. Por esse motivo, entendeu-se como 

derramamentos de 

desenvolvida grande parte em resposta 

por derramamento

121 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 01.09.2018.
122 http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx>. Acesso 
em: 01.09.2018.



derramamentos 
123

124

acidentes, com destaque ao ocorrido com o Navio Torrey Canyon, em 1967, no Reino Unido.125

Preve Oil Pollution Convention, (OILPOL), em 1954.

aos grandes acidentes que resultaram em vazamentos de hidrocarbonetos nos oceanos. Isso 

aprimoramento das normas internacionais sobre o tema. 

International Maritime Organization

(IMO),126

causada pelos navios.127

-

derramamento

123 ROLIM, M. H. F. de S. Justitia out./dez. 1981, p.134.
124 ROLIM, M. H. F. de S. Justitia ./dez. 1981, p.122.
125 VAUGHAN, A. T. Canyon disaster: the UK's worst-ever oil spill 50 years on. The Guardian, London, March 
18, 2017. https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/18/torrey-canyon-disaster-uk-
worst-ever-oil-spill-50tha-anniversary>.
BARKHAM, P. Oil Spills: Legacy of the Torrey Canyon. The Guardian, London, June 10, 2010.
126 Maritime Organization (IMO) pode ser encontrada em seu site oficial, na 

What it is em: <http://www.imo.org/en/About/Documents/What it is Oct 2013_Web.pdf>.
Acesso em: 02.02.2016. 
127

Brief History of IMO http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx>.
Acesso em: 01.02.2016. 



acordos adotados pelo Brasil, e apresentados de forma sucinta outros instrumentos normativos 

aos derramamentos o tema, ao disporem sobre 

cada norma, visto que muitas delas apresentam 

do que o foco do presente trabalho.

a derramamentos 

apresentados no site oficial da IMO, e confirmadas posteriormente em buscas via website do

Planalto consideradas as fontes oficiais principais e, portanto, as mais seguras e atualizadas 

ratificou, atualmente, 28 entre os 59 instrumentos 

Tabela 5-

CONVENTIONS

IMO Convention 48

SOLAS Convention 74

SOLAS Protocol 78

SOLAS Protocol 88

LOAD LINES Convention 66

TONNAGE Convention 69

COLREG Convention 72

CSC Convention 72

(continua)



(c )

CONVENTIONS

STWC Convention 78

SAR Convention 79

IMSO Convention 76

INMARSAT OA 76

FACILITATION Convention 65

MARPOL 73/78 (Annex I/II)

MARPOL 73/78 (Annex III)

MARPOL 73/78 (Annex IV)

MARPOL 73/78 (Annex V)

MARPOL Protocol 97 (Annex VI)

LONDON Convention 72

INTERVENTION Convention 69

INTERVENTION Protocol 73

CLC Convention 69

SUA Convention 88

SUA Protocol 88

SALVAGE Convention 89

OPRC Convention 90

ANTI FOULING 2001

BALLASTWATER 2004

Entretanto, importante frisar que nem todos aqueles ratificados pelo Brasil tratam de 

derramamentos

derramamento a. Ademais, 



o tema em pesquisa realizada via website do Planalto, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 6- derramamentos 

TRATADOS 
INTERNACIONAIS

RATIFICADO PELO BRASIL? STATUS

Mar em casos de 
Acidentes de 

International
Convention Relating
to Intervention on the 
High Seas In Cases of
Oil Pollution
Casualties
(INTERVENTION 
69), 1969

1. INTERVENTION 69 ratificada, sendo 

6.478/2008. Texto aprovado pelo Decreto 

2. INTERVENTION 73 ratificada, sendo 
promulgada pelo mesmo Decreto. Texto 
aprovado pelo mesmo Decreto Legislativo. 

1.
INTERVENTION 
69:
Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim

2.
INTERVENTION 
73:
Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim

Internacional sobre 
Responsabilidade 
Civil em Danos 
Causados por 

International
Conventionon Civil 
Liability for Oil
Pollution Damage
(CLC/69 e CLC/92), 
1969 e 1992 

1. CLC/1969 ratificada, sendo promulgada 

CLC/1969. Texto aprovado pelo Decreto 

2. O Protocolo de 92 foi ratificado, 
conforme tabela da IMO e resultados dos 

1. CLC 69:
Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim

2. CLC 92:

Promulgado 

(continua)



TRATADOS 
INTERNACIONAIS

RATIFICADO PELO BRASIL? STATUS

por Alijamento de 

International 
Convention on the 
Prevention of Marine 
Pollution by 
Dumping of Wastes 
and other Matter
(LC/72), 1972 

1. London Convention 72 ratificada, sendo 

87.566/1982. Texto aprovado pelo Decreto 

2. Posteriormente, as emendas aos Anexos da 
LC/1972 foram ratificadas, sendo 

6.511/2008. Texto aprovado pelo Decreto 

Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim 

Internacional para a 

de Navios 
International 
Convention for the 
Prevention of 
Pollution from Ships
(MARPOL 73/78), 
1973 e 1978

1. MARPOL 73, bem como seu Protocolo de 
78, suas Emendas de 84 e seus Anexos 
Opcionais III, IV e V foram ratificados, 

2.508/1998. Textos aprovados, com 

(Anexos III, IV e V).

Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim

(continua)



TRATADOS 
INTERNACIONAIS

RATIFICADO PELO BRASIL? STATUS

Internacional para a 
Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar 
Internationa 
lConvention for the 
Safetyof Life at Sea
(SOLAS 74), 1974 

1. SOLAS 74 ratificada, sendo promulgada 

11/1980.
2. Protocolo SOLAS 78 ratificado, sendo 

92.610/1986. Texto aprovado pelo Decreto 

3. Texto do Protocolo SOLAS 88 aprovado 

562/2010. Contrariamente ao que indicado 

ratific
4. SOLAS 96 foi ratificada, conforme 
tabela da IMO.  

1. SOLAS 74:
Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim
2. SOLAS 78:
Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim
3. SOLAS 88:
Assinado: sim

localizado.
Promulgado 

localizado.
4. SOLAS 96:

Promulgado 

Internacional sobre 
Preparo, Resposta e 

de 1990 Oil
Pollution 
Preparedness, 
Response and Co-
operation (OPRC 
90), de 1990

ORPC 90 ratificada, sendo promulgada pelo 

ap
43/1998.

Assinado: sim
Ratificado: sim
Promulgado 
internamente: sim

(continua)



TRATADOS 
INTERNACIONAIS

RATIFICADO PELO BRASIL? STATUS

Responsabilidade 
Civil por Danos 
Causados pela 

Navios
International 
Conventionon Civil 
Liability for Bunker 
Oil Pollution Damage
(BUNKER 01), de 
2001

foi ratificada, conforme tabela da IMO.  

Promulgado 

Internacional de 
Hong Kong para a 
Reciclagem Segura e 
Ambientalmente 
Adequada de Navios 
- The Hong Kong 
International 
Convention for the 
Safe and 
Environmentally 
Sound Recycling of 
Ships, de 2009

foi ratificada, conforme tabela da IMO.  

Promulgado 

Protocolo ao Tratado 

Ambiente, de 1991
2.742/1998. Texto aprovado pelo Decreto 

Assinado: sim 
Ratificado: sim 
Promulgado 
internamente: sim 

o Direito do Mar, de 
1982

Direito do Mar ratificada, sendo promulgada 

1.530/1995. Texto aprovado pelo Decreto 

Assinado: sim 
Ratificado: sim 
Promulgado 
internamente: sim 

(continua)



TRATADOS 
INTERNACIONAIS

RATIFICADO PELO BRASIL? STATUS

Emenda ao Anexo I e 

Basileia sobre o 
Controle do 
Movimento 

Perigosos e 

4.581/2003

ratificada, sendo promulgada pelo Decreto 

Assinado: sim 
Ratificado: sim 
Promulgado 
internamente: sim 

ORGANIZATION. Status of IMO Treaties: Comprehensive information on the status of multilateral 
Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary-
General performs depositary or other functions. 
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202018.pdf>.
Acesso em: 20.11.2018.

Uma

instrumentos relacionados diretamente com os derramamentos 

a seguir, a fim de compreender as especificidades de cada instrumento. Para melhor 

compre

4.1.2.1. Oil

Pollution Convention, 1954 (OILPOL)



vigor em 26 de julho de 1958,128 129

lubrificante.130

Os principai

-se 

ac

quinas contidas 

em outros navios.131 Ou seja, verifica-

ambientes costeiros. 

oceano. Proibiu-se o descarte de misturas cuja 

petroleiro 132

128 TAM, A. K.-J. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and Politics of International Regulation. New York> 
Cambridge University Press, 2006, p.184.
129 TAM, A. K.-J. Vessel-Source Marine Pollution: The Law and Politics of International Regulation. New 
York> Cambridge University Press, 2006, p.184
130 IMO. International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, London, 12 de maio 1954. 

http://sedac.ciesin.org/entri/texts/pollution.of.sea.by.oil.1954.html> Acesso em 10.05.2016.
131 History of Marpol
<http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Pages/default.aspx>.
Acesso em: 03.03.2016.
132 JURAS, I. da A. G. M. Estudo Dezembro/2002: 
Petroleiros. , Consultoria Legislativa, dez/2002, p. 03.



por navios.133

-se que a 

MARPOL possui tema mais abrangente e trata de outras fo

International Convention Relating to Intervention on the 

High Seas In Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 (INTERVENTION 69)

A

1969, mas apenas em 06 de maio de 1975 entrou em vigor. 

A INTERVENTION 69 confere ao Estado Costeiro o direito de interferir em casos de 

-

134

leo causada por 

direito de intervir, mas igualmente assume o dever de agir.

133 History of Marpol
em: 

<http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Pages/default.aspx>.
Acesso em: 03.03.2016.
134 POFFO, I. R. F. 

Mestrado
2000, p.79.



135 Importante ainda 

136

Entretanto, em 1973, dura

complementar a

posteriormente, tornando a INTERVENTION 69 mais abrangente. 

International Conventionon Civil Liability for Oil Pollution Damage,

1969 e 1992 (CLC/69 e CLC/92)

apenas foi 

Entretanto, cumpre ressaltar que, muito embora o Brasil tenha ratificado a CLC de 69, aprovada 

437/1977 e 

7

protocolo de 1992. Nesse sentido, os decretos citados se referem ao texto original de 1969, que, 

rios trechos em desuso por muitos 

135 IMO International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution 
Casualties, 29 de novembro de 1969. 
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-Relating-to-
Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx>. Acesso em: 15.02.2016.
136 IMO. International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution 
Casualties, de novembro de 1969. 
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-Relating-to-
Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx>. Acesso em: 15.02.2016.



contexto brasileiro.

137

de civil ambiental 

seguro, ou garantia financeira contra acidentes,138 cuja cobertura abranja o valor total de 
139 Ocorre que, muito embora o B

Ocorre que, em 16 de maio de 1998, as Partes do Protocolo de 1992 deixaram de ser 

137 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. International Convention on Civil Liability for Oil 
Pollution Damage (CLC).
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-Relating-to-
Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx>. Acesso em: 01.08.2018.
138

-

portar um certificado emitido pela autoridade competente do Estado de seu registro declarando que a 

139 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. International Convention on Civil Liability for Oil 
Pollution Damage (CLC).
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-
Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx>. Acesso em: 01.11.18.



Tabela 03 

CLC A PARTIR DE 1992140

Limites da 

responsabilidade  

5.000 toneladas, a 

Para um navio de 5.000 a 

para cada unidade adicional de 
tonelagem.

Para um navio com mais de 

e SDR.

Responsabilidade limitada a um 
montante total de 2000 (dois mil) 
francos por tonelada da tonelagem 

francos art. V da CLC 69, nos 

79.437/1977.

Caso o total
devidas ultrapasse o limite de 
responsabilidade estabelecida na 

sofreram perdas ou danos 

art. 13 do Decreto
83.540/1979.

Limites da 

cobertura causados 

equivalente de um Estado Parte. 
Estados Partes, incluindo o mar 
territorial art. II, da CLC 69, nos 

79.437/1977.

(continua)

140 retiradas de: INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUNDS (IOPC 
FUNDS). Liability and compensation for oil pollution damage. Texts of the 1992 Civil Liability Convention, 
the 1992 Fund Convention and the Supplementary Fund Protocol. London. 2018. Dispon
<https://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/Text_of_Conventions_e_01.pdf>. Acesso em:

ANIZATION. International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage (CLC).
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-
Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx> Acesso em: 01.11.18.



CLC A PARTIR DE 1992141

Limites da 

incorridos para medidas 
para restabelecer o 

ambiente contaminado. um incidente, visando prevenir ou 
minimizar o dano causado pela 

de 

ambientais aos custos incorridos 

restabelecer o meio ambiente na 
CLC 69 art. I da CLC 69, nos 

79.437/1977.

(continua)

141 retiradas de: INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUNDS (IOPC 
FUNDS). Liability and compensation for oil pollution damage. Texts of the 1992 Civil Liability Convention, 
the 1992 Fund Convention and the Supplementary Fund Protocol. 
<https://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/Text_of_Conventions_e_01.pdf>. Acesso em: 

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC).

<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-
Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx> Acesso em: 01.11.18.



CLC A PARTIR DE 1992142

despesas 

incorridas

Permite que as despesas 
incorridas para medidas 
preventivas sejam recuperadas, 

dano por 

razoavelmente realizadas ou 

evitar ou minimizar os danos de 

ntra o 

incorridas com medidas 

para os casos de grave e iminente 
art. V da 

CLC 69, nos termos do Decreto 
Federa

(continua)

142 Liability and compensation for oil pollution damage. Texts of the 
1992 Civil Liability Convention, the 1992 Fund Convention and the Supplementary Fund Protocol. London. 2018. 

https://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/Text_of_Conventions_e_01.pdf>. 
Acesso em: International 
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC). Texto original de 29 de novembro de 1969. 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-
Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx> Acesso em: 01.11.18.



CLC A PARTIR DE 1992143

Responsabilidade 

por tanques sem 

carga, e por 

derramamentos 

navio

Cobertura de derramamentos de 

carga. 

A responsabilidade passa a 
abranger tanques com carga e 
sem carga, incluindo 
derramamentos 

Resumidamente, entende-se por 

dano, causados fora do navio 

derramamento

utilizado para definir toda a 

flutuante, qualquer que seja o tipo, 

granel como carga art. I da CLC 
69, nos termos do Decreto Federal 

portanto, derramamentos de 

Responsabilidade 

em caso de 

Sob o Protocolo de 1992, um 

ilimitada caso comprovado que o 

causar tal dano, ou por 

conhecimento de que tal dano 
provavelmente ocorreria.

69, promulgada pelo Decreto 

sobre a responsabilidade ilimitada 
caso comprovado que o dano 

de que tal dano provavelmente 
ocorreria.  

143 Liability and compensation for oil pollution damage. Texts of the 
1992 Civil Liability Convention, the 1992 Fund Convention and the Supplementary Fund Protocol. London. 2018. 

https://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/Text_of_Conventions_e_01.pdf>. 
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 

(CLC).
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-
Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx> Acesso em: 01.11.18.



de ressa

-partes. Em outras 

palavras, mesmo que o navio estrangeiro seja proveniente de um Estado-parte da CLC92, o 

Ao considerar esse tipo 

-partes possam emitir 
144

vil e 115 tinha 

9 145

International Convention on the Prevention of Marine Pollution by 

Dumping of Wastes and other Matter, 1972 (LC/72)

entrou em vigor em 30 de 

agosto de 1975. Conta com um protocolo adotado em 7 de novembro de 1996, que entrou em 

as desde 

144 IMO. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 29 de novembro de 
1969. http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-
Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx> Acesso em: 01.08.2018.
145 IOPC FUNDS. Liability and compensation for oil pollution damage: Texts of the 1992 Civil Liability 
Convention, the 1992 Fund Convention and the Supplementary Fund Protocol. London: International Oil Pollution 
Compensation Funds, 2018. em: 
<https://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/Text_of_Conventions_e_01.pdf>. Acesso em: 
09.08.2018.



Na LC/72, a palavra Dumping foi 

146

os de 
147

Importante ainda destacar que, os atuais 87 Estados Parte da LC/72 recentemente 

atmosfera e, consequentemente, no ambiente marinho.148 As novas 

traduzem muito do discutido recentemente, na - -

, ocorrida ao final de 2015 em 

Paris. 

146 IMO. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter , de 
1972. http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-
Prevention-of-Marine-Pollution-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx>. Acesso em: 09.08.2018.
147 IMO. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, de 
1972. http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-
Prevention-of-Marine-Pollution-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx>. Acesso em: 09.08.2018.
148 IMO. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, de 
1972. http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-
Prevention-of-Marine-Pollution-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx>. Acesso em: 09.08.2018.



International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, modificada pelo

Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78)

elaborada em 02 de novembro de 1973, mas somente entrou em vigor em 02 de outubro de 

1983, juntamente com seu primeiro protocolo, elaborado em 1978. Em 26 de setembro de 1997 

igualmente entrou em vigor tardiamente, apenas em 19 de maio de 2005.

petroleiros 

ro protocolo, ficando 

de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78).149

-

por 

150

149 History of Marpol
em: 

<http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Pages/default.aspx>.
Acesso em: 03.03.2016.
150

ORGANIZATION. vios

<https://ww.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf>. Acesso em: 12.05.2016.



por acidentes. Poffo descreve resumidamente as principais medidas abrangidas pela 

MARPOL.151

Dentre as principais medidas trazidas pela MARPOL, destacam-se aquelas preventivas, 

-se a 

e e filtragem 
152

qu

forma: Anexo I 

graneleiras; Anexo III 

151 - - necessidade de realizar vistorias 
-

menos que o petroleiro esteja a mais 

-

estej

-

misturas oleosas como sobras de petroleiros e de outros navios, nos terminais de carre
derivados, nos portos de reparo entre outros tipos de portos; -

lastr

nocivas; - obrigatoriedade de possuir o l

Litoral Norte 
Mestrado

2000, p.8. 
152 DORA DOS ASSUNTOS DA INTERNATIONAL MARITIME 
ORGANIZATION. 

<https://ww.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/marpol_convprot-p.pdf>. Acesso em: 12.05.2016.



es.153

Por sua vez, o Brasil, ratificou e promulgou a MARPOL 73, bem como seu Protocolo 

lgada pelo 

quais sejam: III, IV e V.

para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

International Convention for the Safety of Life at Sea (e emenda), 1974 (SOLAS 74)

surgiu em 01 de novembro de 1974 e entrou em vigor em 25 de maio de 1980, mas foi alterada 

por diversas vezes posteriormente. Trata-se de um dos mais importantes instrumentos 

154

s

devem estar preparados para responderem a acidentes 

lanos de 

-

153 IMO. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), London, 1973. 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx>. Acesso em: 12.05.2016.
154 BRASIL. 

http://www.antaq.gov.br/portal/MeioAmbiente_Convencoes_Internacionais.asp>.
Acesso em: 01.08.2018.



Auditoria dos Estados membros da IMO. Para tanto, os Estados devem desenvolver um plano 

do porto.155

certificados. Por fim, os Estados-partes podem inspecionar navios de outros Estados-partes, 

United Nations Conference

on the Law of the Sea, Montego Bay, Jamaica, 1982 (UNCLOS/82)

A UNCLOS/82 foi assinada em 10 de dezembro de 1982, em Montego Bay, na Jamaica. 

com o De 156

vieram em 1982, por meio da UNCLOS/82, dividida em XVII 

Partes com 320 artigos e VIII anexos.157

Note-

s Unidas 

- -los a 

utilizarem os seus recursos marinhos em um ambiente relativamente livre de conflitos e 

155 IMO. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-
of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx>. Acesso em: 01.08.2018.

157 Revista Brasileira de Direito Constitucional (RBDC),
n.16, jul./dez. 2010, p.89.



Marinhos e do Tribunal Internacional do Direito do Mar.158

parte da comunidade internacional para regular todos os aspectos dos recursos do mar e usos 
159 Dentre 

orial, da zona 

Ademais, inova abordando ambientes marinhos profundos, impondo a necessidade de 

-se alguns 

s de responsabilidade do

Estado parte. 

ontra os efeitos nocivos de 

Ainda tratando do ambiente marinho e costeiro, o artigo 146 se desvincula do dano 

eco

158 ONU. The United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, Jamaica,1982. 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm> Acesso em: 
Acesso em: 01.08.2018. 
159 ONU. The United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, Jamaica,1982. 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm> Acesso em: 
Acesso em: 01.08.2018. 



os apropriados 

ou

Note- cidentes que possam 

-las para o estabelecimento das 

nela contida.

afetado nem mesmo pe

nte de 



citar o artigo 293 da UNCLOS/82. De extrema 

-

-

comprovado 

Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (OPRC 

90)

A OPRC foi criada em Londres, em 30 de novembro de 1990. Pode ser considerada uma 

-se aos incidentes ou vazamentos operacionais 



A OPRC/90

1998160

de acident

adores encarregados 

Dentre os sistemas de respostas aos acidentes, a OPRC 90 traz uma importante 

-tanque e 

carregamento e desc
161

individuais, mas igualmente os Estados-partes devem estabelecer um sistema nacional para 

Em 2000, foi criado o Protocolo sobre preparo, res

potencialmente perigosas e nocivas.

160 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2870.htm>. Acesso em 01.12.2018.
161

Internacional -
<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/documentos/tratados-
internacionais/docs/formulario_convencao_poluicao_oleo.pdf> Acesso em: 01.08.2018.



International Conventionon Civil Liability for Bunker Oil

Pollution Damage, 2001 (BUNKER/01)

2001, mas entrou em vigor apenas em 

-partes, incluindo o mar territorial e as zonas 

as 

rios de navios que possuam tonelagem bruta acima de 1.000 toneladas 

devem manter um seguro ou outra garantia financeira em valor igual aos limites da 

superior ao dispo
162

4.1.2.10.

Ambientalmente Adequada de Navios The Hong Kong International Convention for the 

Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009

al de Hong Kong para a Reciclagem Segura e 

Ambientalmente Adequada de Navios surgiu em maio de 2009. Muito embora seu objeto 

162 IMO International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (BUNKER). London, 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx> Acesso em: 01.08.2018.



-la pois integra o 

os

ta 

4.2.1. Panorama Geral

erativa do Brasil de 1988163

, estabelece que os recursos naturais da plataforma continental e da 

ii) refino de 

expl

Minas e 

163 BRASIL. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso: 01.08.2018.



derramamentos 

item 

anterior 

diretamente ou indiretamente com derramamentos, foi elaborada a tabela abaixo. Dentre as 

normas retratadas, foram

Tabela 7- derramamentos 

NORMA ASSUNTO

inclusive liquefeito (GNL)

Lei de Crimes Ambientais

art. 47
comunicarem qualquer incidente que possa provocar 

Lei dos Portos

9.719/1998 e NR 
29/1997, itens: 29.1.6, 29.6.3.4 e 
29.6.6

(continua)



NORMA ASSUNTO

398/2008

482/2017

472/2015

Ship-to-Ship
brasileiras 

Portar

NORMAM164 08, com 

DE 11 DE ABRIL DE 2018.

265/2000
-

do processo de licenciamento ambiental das 

(continua)

164

Jurisdicionais Brasileiras. 



NORMA ASSUNTO

mar 

Testes de toxicidade de dispersantes

nacional

DI (PCP) exigido nos processos de licenciamento 

respec

sobre a Responsabilidade Civil de Danos Causados por 

meio ambiente 

Decreto 
(dispositivos alterados pelo 9.966/2000

do Brasil

(continua)



NORMA ASSUNTO

237/1997
Licenciamento Ambiental

9.478/1997 
(dispositivos alterados pela Lei 

NORMAM-07/DPC: Portaria 

NORMAM-09/DPC: Portaria 
Administrativos sobre Acidentes e Fatos da 

306/2002 (alterada pela 

381/2006)
ambiental 

393/2007
natural

Cria Grupo de Trabalho com o objetivo de avaliar a 

Procedimentos para o licenciamento ambiental 
federal de atividades e empreendimentos de 

-mar

derramamento

derramamento



165

166 de 

da qualidade ambiental. Em seu anexo VIII, traz como primeira atividade potencialmente 

derivados, bem como marinas, portos e dutos. 

1997167

quando rebocadas, as 

determina ainda que deve ser aplicada 

mesmo qu

estrangeiras, a soberania do Estado costeiro.

derramamento
168

165 , consultada em: 
<http://www.legislacaoambiental.com.br/system/files/lglLegislacao/2010/01/13/543D7C9C-D8E2-4871-BB5F-
83624DA6E575.pdf>. Acesso em: 01.08.2018.
166 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 01.08.2018.
167 http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/Leis/L9537.htm>. Acesso em: 01.08.2018.
168 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9966.htm>. Acesso em: 01.08.2018.



cidentes.

s.

para outra para evitar o derramamento -se respeitar o 

-se a 

acidentes. Ad

-

sua ad

169

170 em 27 de janeiro do mesmo ano, 

de impactos ambientais decorrentes de eventuais derramamentos. Com isso, determinou-se que 

169

https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/dutos/principais-
acidente>. Acesso em: 01.08.2018.
170 http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=263>. Acesso em: 01.08.2018.



eriam 

onal. 

s deveriam 

derivados.

marinha. 

171 em seu artigo 

10, determina que as atividades que utilizam recursos ambientais e que podem poluir ou causar 

172 trata especificamente do licenciamento ambiental para as 

-se, por fim, o Programa Nacional de 

Derramamento

4.2.3. Plano Nacional de 

de derramamento

aos acidentes.

171 l em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 01.08.2018.
172 http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=164>. Acesso em: 01.08.2018.



-se que ao elaborar os planos, toma-se conhecimento 

derramamento

s de Sensibilidade 
173

174

175

176

Planos Individuais ou possuam origem desconhecida.

4.871/2003 determina que deve ser 

173 As Cartas de Sensibilida

o

um enorme potencial para empr

<http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo
174 http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo>. Acesso em: 
01.08.2018.
175 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4871.htm>. Acesso em: 01.08.2018.
176 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4871.htm>. Acesso em: 01.08.2018.



A responsabilidade pe

terminais, dutos, sondas terres
177 Conforme o nome indica, cada 

das licen

respostas aos derramamentos, coor

classificado como de

afet Desse modo, a estrutura organizacional do plano permite uma 

otimizar as respostas ao derramamento.178

177 http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=575>. Acesso em: 01.08.2018.
178 https://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-
e-derivados/pnc>. Acesso em: 01.08.2018.



179

danos por ele causados, 

custos e despesas incorridos. 

atividades.180

181

ntrole de 

Por fim, cumpre 

4.2.4. Resposta derramamentos

derramamento

179 https://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais/petroleo-e-derivados/pnc>. Acesso em: 
01.08.2018.
180 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm> Acesso em: 
01.08.2018. 
181 em: <https://bit.ly/2SlV7Rk> Acesso em: 01.08.2018.



Regulamenta a CLC 69. 

ser comunicado.182

Da me

info 183

A

184

afetados 

7

dades tanto do local, 

182 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-83540-4-junho-1979-
432843-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 01.08.2018. 
183 em: <http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/AGENCIAS/ANP/PT0170-261198.PDF>
Acesso em: 01.08.2018. 
184 em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4136.htm> Acesso em: 01.08.2018.



as chances de

impactos.

O uso de dispersantes

serem utilizados em derramamento 185

07/2001 trata dos testes de toxicidade que devem ser realizados nos dispersantes para que seja 
186

o como 

187

I -

II -
relevantes;

185 em: <http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0001-140700.PDF>. Acesso em: 
01.08.2018. 
186 em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=718>. Acesso em: 01.08.2018.
187 em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=729>. Acesso em: 01.08.2018.



III -

meteo

animais marinhos, dentre outros 

4.2.5. Penalidades

derramamento

no mar pode

criminal, que possuem penalidades diversas. Ou seja, a mesma conduta pode ser enquadrada 

forma 

independente e cumulativa.

188 em 

uintes penalidades: multa simples ou 

is de responsabilidade civil189 e /ou criminal, por danos causados ao meio 

ambiente.

190

188 em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 01.08.2018.
189

em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 01.08.2018.
190 em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-83540-4-junho-1979-
432843-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 01.08.2018. 



69), em

6.

191 ao tratar do crime de 

associados aos derramamento

192, em seu arti

casos de derramamento

ial ou total das atividades; e X) restritiva de direitos.

193 determina que a entidade 

plataforma ou de navio, e o c

s

e de pagamento de multa. Mesmo nos casos em que a descarga dos poluentes for autorizada, 

191 em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 01.08.2018.
192 em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6514.htm>. Acesso em: 
01.08.2018.  
193 em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9966.htm>. Acesso em: 01.08.2018.



o ambiente e de 

dessa descarga.

meio desse dispositivo a responsabilidade de

vigente no Brasil. 

No

Esta Lei possui penalidades que variam en

eio 

derramamento

Alguma

reg

de Navios (BUNKER/01).  



obrigatoriedade de seguro por parte das embar

Apesar de

Direito Brasileiro, mas especificamente com o Direito Civil Ambiental. Um exemplo claro 

derramamento causado. 

bilidade civil por dano 

de dolo ou culpa. 

-sal, como 

08 e ao Decreto 8.127/2013, as empresas passaram a 

-

acidentes.

expressivas, permanecendo mais constantes aqueles de menor volume, originados por pequenas 

De uma forma geral, entende-

bem detalhad

o



Diante desse fato, conclui-

derramamentos de 

tanto nos 





5. DANOS AMBIENTAIS

Preliminarmente, antes de se iniciar um aprofundamento acerca das 

inserido no contexto do 

Miragem, ao discorrer sobre o disposto no artigo explica a necessidade de se configurar 

o dano como injusto para que se tenha o dever de indenizar: 

responsabilidade civil, note-

configura causa de atr

194

Ademais, nota-

195

Sendo assim, nos termos de Schreiber:

a ilicitude encontra-

resultado do comportamento, isto 196

-

194 MIRAGEM, B. N. B.. Direito Civil
195

(responsabilidade objetiva, ca

MELO, N. D. de. : doutrina e 
p.29.
196 SCHREIBER, A. Novos paradigmas da responsabilidade civil , p.100.



197

responsabilidade, sendo el 198

Note- 199

...)
200 Nesse sentido, o dano ou 

patrimonial ou 
201

202 a

primeira id
203 Entretanto, o dano pode igualmente ser 

o
204 Nesse caso, o bem afetado por um dano pode perfeitamente ser de tutela 

transindividual, de interesse difuso205, a exemplo do meio ambiente.  

197

927. Aquele -

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

198 MIRANDA, P. de. -
absolutos, responsabilidade, danos causados por animais, coisas inanimadas e danos, estado e servidores, 
profissionais. Rui Stoco (Atual.) , 2012, p.284.
199

que se prende a uma determinada pessoa. E dan
.

HIRONAKA, G. M. F. (Orient.). Direito Civil: Responsabilidade Civil. v.5, 2008, p.45.
200 Direito Civil Brasileiro: ,
p. 357.
201 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil:
Saraiva, 2011, p. 78.
202 MIRAGEM, B. N. B.. Direito Civil
203 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil:
Saraiva, 2011, p.78.
204 MIRAGEM, B. N. B.. Direito Civil
205

coletivo. I - interesses ou direitos difusos, 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, 
ategoria ou classe 

- interesses ou direitos 



Tradicionalmente, o Direito Civil divide os danos entre patrimoniais (ou materiais), e 

extrapatrimoniais (ou morais).206

contexto do Direito Civil Ambiental, mais precisamente, dos derramamento

Entretanto, entende-

primeiramente de ambos os conceitos de forma geral, considerando-se exclusivamente o 

5.1.1.1. Dano Patrimonial

nos artigos 402 e 403, que tratam das perdas e danos.207 De acordo com Tartuce, os danos 

208

A doutrina divide essas perdas em danos emergentes e lucros cessantes. Os danos 

efetiva 
209

210

Em poucas palavras, o que se mede nos danos patrimoniais 
211 Sendo 

206 Direito Civil Brasileiro: resp
p. 360.
207

nte perdeu, o que razoavelmente 

pro
208 TARTUCE, F. Direito Civil:
ed., 2012, p.390.
209 TARTUCE, F. Direito Civil:
ed., 2012, p.391.
210 Direito Civil Brasileiro: ,
p. 364.
211 MIRANDA, P. de. -
absolutos, responsabilidade, danos causados por animais, coisas inanimadas e danos, estado e servidores, 
profissionais. Rui Stoco (Atual.) , 2012, p.284.



5.1.1.2. Dano Extrapatrimonial

O dano extrapatrimonial mais utilizado como dano moral212

do Direito Civil 

Trata- em interna ou 

213

214 vil de 2002, o dano moral se 

Miragem pontua que apenas alguns atributos da personalidade justificam a ofensa 

is
215

-

216

217

os danos morais coletivos ou difusos.218 Para ess

212

Direito Civil Brasileiro:
2, p. 360.

213 MIRANDA, P. de. -
absolutos, responsabilidade, danos causados por animais, coisas inanimadas e danos, estado e servidores, 
profissionais. Rui Stoco (Atual.) , 2012, p.284.
214 SCHREIBER, A. Novos paradigmas da responsabilidade civil
215 MIRAGEM, B. N. B. Direito Civil 2015.
216 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil:
Saraiva, 2011, p.79.
217 TARTUCE, F. Direito Civil:
ed., 2012, p.405.
218 TARTUCE, F. Direito Civil:
ed., 2012, p.447.



e dor e/ou sofrimento humano deve ser repensada.219 A dor, segundo Gagliano, seria apenas a 
220

iental, uma vez que a 

titularidade do meio ambiente pertence a todos,221

extrapatrimoniais difusos, entende-se que, pela titularidade, todos deveriam ser contemplados. 

5.1.1.3. Dano reflexo ou ricochete

O dano pode ser ainda classificado como direto e indireto (sendo igualmente 

reconhecido por reflexo ou ricochete). No dano ricochete
222

223

224

225 inclusive de 

derramamento efeito ricochete. 

5.2. Dano no Direito Civil Ambiental 

219 206
220 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil:
Saraiva, 2011, p. 123-124.
221 MIRAGEM, B. N. B. Direito Civil 2015, p. 206.
222 Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civi , p.
360.
223 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil:
Saraiva, 2011, p.87.
224 Direito Civil Brasileiro: , p.
360.
225

do meio ambiente, tem em vista unicamente o interesse individual, protegendo-

io 

ambientais
Janeiro: GZ Ed; Stuttgart, Alemanha: R. Bosch, 2010, p. 141.



conforme demonstrado 226

nem sempre 

nicos de impacto por ele levantados, apenas dois correspondiam ao definido 

-se de conceitos 

diferentes.

227 por 

impacto entende-se: 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I -
o bem- II - III - a biota; IV -

V - a qualidade dos recursos 
ambientais.

indica a possibilidade de o impacto ser 

exemplo de impacto positivo seria o aumento de permeabilidade de um terreno objeto de um 

d

entretanto, para Benjamim, pode-se conceituar dano ambiental

228

nte.229

226 CERRI NETO, M. ambiental:

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, http://hdl.handle.net/11449/92757>. Acesso em 
20.08.2018.
227 http://www2.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf>.
Acesso em 01.08.2018.
228 BENJAMIN, A. H. V. Responsabilidade civil pelo dano 
(Org.). Direito Ambiental v.5, 2011, p. 132.
229 dano 
ambiental, propriamente dito: o primeiro decorre dos efeitos que qualquer atividade humana causa ao ambiente; o 



ambiental .230

ambiental, negativo e ambivalente.231 to no artigo 

mesmo tempo em 232

Para o dano a ser reparado, ele tem que ser identificado. Assim, entende Catal

exemplo de grandes acidentes com superpetroleiros.233

adotado seja 
234 Deve-

235

-

tolerabilidade,

236 Estando dentro 

consideradas apenas impactos.

E. Direito do Ambiente, itora Revista dos Tribunais, 2015, p. 320.
230 SANCHEZ, L. E.
ed., 2013, p.29-35.
231

-estar; todas as formas de vida animal ou vegetal; o meio ambiente em si, tanto em seu 
Meio ambiente e responsabilidade civil do 

: responsa 2012, p. 116. 
232 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental

2012, p. 92.
233 Madrid: Arazandi Editorial, 1998, p. 75.
234 GRANZIERA, M. L. M. Direito Ambiental. 2015, p. 724.
235 GRANZIERA, M. L. M. Direito Ambiental. 2015, p. 725-726.
236 MIRRA, A. L. V.

004, p.101-102.



os impactos da atividade. Adota-se a teoria do risco da atividade, afastando a 
dade.237

derramamento

havendo, portanto, desrespeito a um preceito 

legal ambiental. Igualmente pode haver dano injusto por ato que seja configurado abuso do 

238

Ao se adotar os conceitos acima expostos para o objeto da presente tese, seria 

considerado dano ambiental o derramamento

meio ambiente,

ilidade de 

6.938/1981,239 os define da seguinte forma: 

-se por:

II -
meio ambiente;

III -
direta ou indiretamente:

237 LEMOS, P. F. I.
ao 2012, p. 106.
238 PINHO, H. G.

010, p. 139.
239 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em 01.08.2018.



-

b)

c) afetem desfavoravelmente a biota;

estabelecidos;

uidor,

Segundo Pizzato e Pizzato, os 

240

5.3. versus

derramamento

seria -los, em uma primeira forma,

derramamentos nos 

solo, o ar, a fauna e a flora.

241

240PIZZATTO, L.; PIZZATTO, R. brasileiro.
2009, p.98.
241 -

Responsabilidade Civil por Danos 
: da r



242

determinados, no caso, o meio ambiente. Segundo Sendim,243

244

-

or 

outro,

desenvolve o tempo longo, por vezes extremamente longo, dos seus ciclos naturais, o outro 
245

derramamento de 

promover a re j se 

atenda a re

242 STEIGLEDER, A. M. Responsabilidade civil ambiental
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.107.
243 SENDIM, J. de S. C..

244 PINHO, H. G.. o de danos ambientais

2010, p. 138.
245 OST, F. : Instituto Piaget, 1995, p.111.



do ambiente afetado.

-
246

Conforme abordado, o dano ambiental 

sendo que seus efeitos po seus interesses.247 As 

propriamente dito, como 248

elementos naturais, artificiais e culturais, como bem de uso comum do povo, juridicamente 

do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito humano fundamental, de natureza difusa. Por outro lado, nas palavras de 

bens que tem em 
249

nos casos de derramamento entes 

Ou seja, os danos ambientais causados pelos 

246 PINHO, H. G..

2010, p. 172.
247 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental

2012, p. 92.
248

2002, p. 90. 
249

2002, p.69.



durabilidade e incerteza que revestem estes efeitos.

De acordo com Morato Leite e Ayala250, danos ambientais podem ainda ser divididos 
251 (ii) danos ambientais lato sensu,

e (iii) danos ambientais individuais ou reflexos. Entende-se por

afeta diretamente bens integrantes da natureza, ou seja, elementos naturais do ecossistema. Os 

lato sensu,

atingindo os interesses difusos da coletividade de uma forma 

postas podem ser aplicadas aos derramamento

manos.

adequadas a cada tipo de bem lesado. 

a desses danos.

derramamento

abordando os danos que podem ser acumulados ao longo do tempo. Pinho adota em sua obra 

250 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental
2012, p. 92-93.

251

quando um de terminado estado-
B. Direito do Ambiente e Responsabilidade Civil. Coimbra: Almedina, 2009, p. 21.



Tabela 8-

C TIPO DE DANO

-

- dano ao meio ambiente cultural

- dano individual ambiental

- dano patrimonial ambiental

- dano moral ambiental

- dano emergente

- dano futuro

-
252

Uma vez identificados os diversos efeitos decorrentes dos derramamento

imediatos, no presente trabalho, optou- dois grandes 

grupos:253

O primeiro grupo aqui proposto se refere aos efeitos dos derramamentos que atingem a 

mo a pesca e o ecoturismo, ou mesmo 

que houve perda da qualidade de vida de uma forma geral.

primeira categoria

proposta de danos:

252 PINHO, H. G..
Bosch, 

2010, p. 140.
253 -se que os danos ambientais
quais vamos localizar danos pessoais (patrimoniais e morais) e 
stricto sensu

(Org.). Direito Ambiental
ambiental. v.5, 2011, p. 135.



Tabela 9 - Danos que afetam interesses pessoais

TIPO DE DANOS

INTERESSES PESSOAIS

EXEMPLOS

Danos patrimoniais perda,

material

Danos extrapatrimoniais perda de qualidade de vida

sofrimentos e 

o microbem ambiental, caracterizado por ser um interesse da pessoa, de natureza material ou 
254

, segundo Morato Leite e Ayala, pode ser 

255

alvo do dano, os autores indicam a possibilidade de os danos serem tanto individuais, quanto 

coletivos. Para Pinho, o dano ambiental puro, ao atingir um direito de personalidade, pode 

resultar em dano extrapatrimonial por efeito ricochete.256

dos derramamento

254 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental
2012, p. 94.

255 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental
5 2012, p. 94.

256 PINHO, H. G..

2010, p. 185.



5.5. Danos que afetam interesses pessoais

5.5.1. Danos patrimoniais ambientais

-

257

258

O dano ambiental patrimonial pode ser tanto emergente, produzindo efeitos imediatos, 

efeito cascata. Pode, ainda ma chance 

ambiental.259

derramamentos

, mais uma vez,

-se entender qu

-

principal porta de entrada para produtos estrangeiros. 

260 o Brasil apresenta 

ustriais, de aquicultura, carcinicultura, 

257 CARVALHO, D. W. de. O dano ambiental futuro s
255f. Tese de Doutorado em Direito -

Vale do Rio dos Sinos. Rio Grande do Sul, 2006, p. 156.
258GOLDENBERG, I. H. CAFERATTA, N. A. 
Aires: Abeldo-Perrot, 2001, p.11.
259 PINHO, H. G. as 

260 https://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 01.09.2018.



seguimentos, sendo a pesca comercial e o turismo os setores mais afetados.261 No aspecto 

-

da imagem d 262

,

tratam sobre os danos emergentes e lucros cessantes, sendo o ponto de partida

verificou-se que os principais danos 

patrimoniais emergentes gerados por derramamento

sofridos pela pesca e turismo.263 264

Em

(STJ) reconheceu, inclusive, a legitimidade ativa dos pescadores profissionais artesanais 

r

(...) b) Legitimidade ativa ad causam.- supra 
referida o pescador profissional
registrada no

261 ITOPF. Effects of oil pollution on social and economic activities. Technical Information Paper (TIP 12).
http://www.itopf.com/knowledge-resources/documents-

guides/document/tip-12-effects-of-oil-pollution-on-social-and-economic-activities/>. Acesso em: 15.12.2016.
262 POFFO, I. R. F. 

Mestrado
2000.

263

264 no 

Paulo.



carteira de pescador 
prof
falsidade dos dados constantes do

265

Em outro interessante e abrangente c

6. Induvidoso que houve efetivo dano ambiental, na medida que tal fato causou 

-estar da 
b) cri c) 

afetem desfavoravelmente a biota; 
meio ambiente;
ambientais estabelecidos;", nos termos (Grifos 
nossos).266

atividades em local afetado pelo derramamento:

-se ao 
- -lo para as presentes 

, prejudicando a atividade de pesca artesanal ali existente, 
v

nelas capturado.(Grifos nossos).267

Ao

identificar o reconhecimento pelos magistrados de

RESPONSABLIDADE CIVIL Pedido de indeniz
Responsabilidade

objetiva da TRANSPETRO, por ser a administradora do Terminal em que ocorreu o 

265

266 -38.2008.4.03.6104 - SP, Rel. Antonio Cedenho, D.E. 19/02/2018.
267 -49.1994.4.03.6104 SP, Rel. Consuelo Yoshida, D.E. 03/11/2010.



-
Danos materiais 

configurados - -
-

Valor da renda 

Instituto de Pesca Idoneidade do documento reconhecida Danos morais 
caracterizados - -
se enriquecer ilicitamente Multa mantida, devendo, contudo, ser afastada a 

RECURSOS 
PARCIALMENTE PROVIDOS. (Grifos nossos).268

Vazamento que 

aquicultura desenvolvida no local Danos decorrentes do vazamento que restaram 
suficientemente demonstrados 
maricultores de fazendas localizadas na Praia de Cocanha 

Instituto da Pesca -

documental unilateral 
nte -

-
-

Recurso improvido. (Grifos nossos).269

No que tange especificamente aos danos patrimoniais emergentes reconhecidos em 

empreendimento hoteleiro: 

Trata-
Shipping Co Ltda, em 

cancelamento de r

oitocentos e quarenta mil cruzeiros).

(...)

Diante do exposto, dou provimento tina

as 

270

268 TJSP. - ito Privado, 
DJe 01/09/2016.
269 TJSP. : AC -
Privado, DJe 03/08/2016.
270 TRF3. : AC -02.1992.4.03.6103 



ue alegava realizar atividade de 

(...) 4.

que inocorreu no caso dos autos.

5.

se limita a pleitear o ressarcimento da quantia referente a dez dias de veraneio 
em cada casa/quarto, sem trazer aos autos qualquer documento que demonstre 

dever de ressarcir o equivalente aos dez dias pretendidos.

vista 

(Grifos nossos).271

como ilustra com clareza o seguinte julgado:

LASSE RESPONSABILIDA
MORAL. DERRAMAMENTO

LITORAL NORTE DO ESTADO, EM 26/01/2012. 
DE 

IMPR

1.

na jus

dos demais casos, 
financeiro muito menos o alegado -

violou algum direito 

271 TJRS. : AC
04/02/2016.



noticiada nos autos. 

nossos).272

No caso enfr

so, o 

ira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Preliminares de nulidade 

o, causada pela Transpetro. Pressupostos da responsabilidade civil 
evidenciados. 

com exclusividade. Arts. 333, I do CPC/73 e 944, caput do CC. Impossibilidade de 
arbitramento por equidade. 

cada um dos comerciantes. providos.
(Grifos nossos).273

sendo exclusivamente associado a um 

ambiental.274

e-

272 : AC
14/12/2016.
273 -
Direito Privado, DJe 04/10/2017.
274 PINHO, H. G.. : as medida

2010, p. 165.



- oniais 

in situ, pela 

5.5.2. Danos extrapatrimoniais ambientais

oniais ambientais ou danos morais 

explicado. Os danos extrapatrimoniais ambientais se subdividem em: (i) danos 

extrapatrimoniais ambientais individuais e (ii) danos extrapatrimoniais ambientais coletivos. 

O caput

outras palavras, a sadia qualidade de vida

igualmente indica o motivo de se adotar a palavra

- sadia qualidade 

de vida .

que, diferentemente dos danos patrimoniais, afeta interesses imateriais, a exemplo da sa

bem-estar e qualidade de vida.

275

O Direito Ambiental contempor

faz sentido no Direito Ambiental, pois, ao caracterizarmos o dano moral como um sentimento 

ento. A 

275 STEIGLEDER, A. M. Responsabilidade civil ambiental
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.161.



, ou da coletividade. 

276

ligada a certo -se ser mais condizente 

277

Nos casos de 

que insistem em interpretar o dano extrapatrimonial como essencialmente decorrente de 

sofrimento.278 O seguinte 

em sua maioria pescadores:

(...) . -Patente o sofrimento intenso de pescador 
profissional artesanal,

-

(...)
deve ser composto o dano moral se do acidente 

resulta sofrimento de monta para o lesado.

(...) verdadeiramente
, no caso de trabalhador profissional da pesca que resta, em virtude do 

279

276 Jornadas de Direito Civil I, III, IV e V: enunciados aprovados.
.

<http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-
1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf>. Acesso em: 10.10.2016.
277 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental

2012, p. 270

278 3, foram encontrados os seguintes julgados nos 
tribunais brasilei

s. 
279 STJ. Recurso Especial: 



ex

.

3. 
de dano ambiental -
indesejado imposto pelo acidente, 
pescador
viabilidade futura de sua atividade prof

(...)

No caso, a Corte local apurou que o recorrido 

sua atividade profissional, dado aos 
(Grifos 

nossos).280

partir de um mesmo fato gerador. A 

Responsabilidade civil Petrobras Dano ambiental Dano material 
Ressarcimento dos Danos Dano Moral 

danos 

l -se tal 
acontecimento na moldura de aborrecimentos. 

281

Petrobras Responsabilidade civil Dano ambiental 
Dano moral Lucros cessantes Responsabilidade objetiva. 

a de Guanabara. A Petrobras responde objetivamente pelos danos morais 

dutos da empresa, viu-se prejudicado em seu sustento e de seus familiares. -

280 STJ. Recurso Especial: 
281 : AC
Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 21/05/2002.



.
Recursos conhecidos e improvidos. (Grifos nossos).282

pela maioria dos julgados analisados 

pescadores profissionais teriam direito ao reconhecimento do dano extrapatrimonial. Nesse 

sentido, caso o dano extrapatrimonial fosse amplamente considerado pelos magistrados como 

perda de qualidade de vida, certamente haveria um aumento no numero de pleitos por 

Os

sua 

(...) 9) sine
qua non
confunde com a legitimidade ativa, 

10) Ao reconhecer responsabilidade das empresas no evento danoso, mister averiguar 

receber julgamento.

(...)

Com todo o respeito ao entendimento singular, mas, mesmo com amparo na teoria 
adequadamente empregada, se no plano ideal resta caracterizada a legitimidade, para 

prova destes fatos e sofreu 

depende da 
na inicial. (Grifos no original).283

NAVIO TANQUE 
. DAS AUTORAS QUE 

282 TJRJ. Agravo de Instrumento: Ag
Janeiro, RJ, 21/01/2002.
283 TJPR. : Ac -
em 21/01/2016.



.
de provas que as autoras exerciam a atividade de 

PREJUDICADO. (Grifos no original).284

anteri

(...) b) Legitimidade ativa ad causam.-

ricultura, e 

oder 
285

ambientais puros deve s

parado

Po

material e 

Desse modo, esclarece Iglecias

autora defendendo que deve o magistrado arbitrar um valor somente nos casos em que inexiste 
286

danos extrapatrimonia

284 : AC -
285 STJ. Recurso Especial: .114.398 
286 LEMOS, P. F. I. Direito Ambiental T,
2011 p. 166.



-se 
287

Entretanto, a -

al, 

in natura 288 Desse 

modo, entende-

ambientais pode-
289

-

do dano extrapatrimonial ambiental coletivo igualmente afasta a ideia de sofrimento e de dor. 

ponto-chave

290

dade tradicional 

por outro 

lado, a perda da qualidade de vida de um grupo pode facilmente ser observada. Desta forma, o 

conceito de dano extrapatrimonial coletivo ambiental torna-se ainda mais distante da ideia 

idual acaba cedendo lugar, no caso 

287 LEMOS, P. F. I. Direito Ambiental: Responsabilidade civil T,
2011 p. 166.
288 Jornadas de Direito Civil I, III, IV e V: enunciados aprovados.

. 2012.
<http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-
1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf>. Acesso em: 10.10.2016.
289 Deve-se ainda mencio
posicionamento de Gomes. GOMES, C.A. De que falamos quando falamos de dano ambiental: direito, mentiras e 

. , 15 de mar. 2010, p. 11.
290 RDC. .25, 1998, 
p. 82.



afetam negativamente toda uma coletividade.291

292

a praia.   

-

293

ambiente ecolo

deve ser vista como dano coletivo.294

stacam-

291 RDC. .25, 1998, 
p.83.
292 -

-
em colectivo? (...) Trata-se aqui de ressarcir danos morais de categorias 

,
. , 15 de mar. 2010, p. 10.

293 STEIGLEDER, A. M. Responsabilidade civil ambiental
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.165.
294 Segundo Ste

sustentando que o dano moral identifica-se com o dano ao -
Responsabilidade civil 

ambiental . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2
2011, p.160.



s processos

outros.

aos seres humanos de forma direta ou indireta, a exemplo do consumo de animais 

contaminados.295

de outro modo, permanecem em animais e plantas, sendo tra

296

Deve- e

tempos.

297 Entretanto, alguns estudos

dos locais atingidos pelos derramamentos.298 Foram 

295

da CETESB, que podem ser acessadas em 
<https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/vazamentos-de-oleo/caracteristicas-do-
oleo/aspectos-toxicologicos/> Acesso em: 18.11.2018.
296GURGEL, A. M.; MEDEIROS, A. C. L. V.; ALVES, P. C. et al. F

. Rio de Janeiro, v.14, 
n.6, p. 2027-2038, 2009.
297AGUILERA, F.; , J.; , E.; LAFFON, B.. Review on the effects of exposure to spilled oils 
on human health. Journal of Applied Toxicology. V.30, p. 291-301, mai. 2010. 
298



299 , foram 

derramado pelo Prestige.300Ademais, foram 

igualmente observadas 

mental.301

umana devem igualmente ser avaliados, 

302

, realizados desde a 

consultadas na presente tese,

Horizon, 

ocorrido em 2010 nos Estados Unidos. 

Interessa

analisados demonstram que mesmo no recente caso do acidente da Deepwater Horizon, ainda 

-Kwan, ao 

observadas nos primeiros momentos de resposta a acidentes. Nesse sentido, devem ser sempre 

fornecimento de equipa

-butoxietanol e propilenoglicol 
KWOK, R. K. at al. Mental health indicators associated 

with oil spill response and clean-up: cross-sectional analysis of the GuLF STUDY cohort. The Lancet Public 
Health, v.2, n.12, dez. 2017, p. 560-567.
299ZOCK, J. P. Some clues for studying long-term health effects of oil spills. Occupational and Environmental 
Medicine (BJM Journals). London, v.75, 2018, p.165-175.
300AGUILERA, F.; , J.; , E.; LAFFON, B.. Review on the effects of exposure to spilled oils 
on human health. Journal of Applied Toxicology. V.30, p. 291-301, mai. 2010.
301 KWOK, R. K. at al. Mental health indicators associated with oil spill response and clean-up: cross-sectional 
analysis of the GuLF STUDY cohort. The Lancet Public Health, v.2, n.12, dez. 2017, p. 560-567.
302HA, M.; CHEONG, H-K..Oil spill clean-up: a trade-off between human health and ecological restoration?. The 
Lancet Public Health, v.2, n.12, p. ee534 e535, dez. 2017.



-

m-

303 Alguns estudos recentes, datados de 2017 e 2018 se 

derramado em 2010 pela Deepwater Horizon Gulf. Destaca-se o estudo desenvolvido por 

304

-

apresentam toxicidade que pod atividades laborais, 

atinentes ao

imprevisibilid

possibilidade de 

efeitos danosos entre o estado do meio ambiente e o bem-

vez que o valor de uma 

Nesse sentido, Pontes de Miranda diferencia dano concreto ou real de dano 

consequentes. Desse modo

303AGUILERA, F.; , J.; , E.; LAFFON, B.. Review on the effects of exposure to spilled oils 
on human health. Journal of Applied Toxicology. V.30, p. 291-301, mai. 2010.
304

amino transferase (ALT), bem como s , M. 
A.; REDDY, G. K. The Development of Long-Term Adverse Health Effects in Oil Spill Cleanup Workers of the 
Deepwater Horizon Offshore Drilling Rig Disaster. Front Public Health, v.6, n.117. Published online. 2018.



o
305 Nesse 

5.5.2.2. Danos extrapatrimoniais coletivos e sociais difusos

derramamentos de preocupam a comunidade 

interesses difusos ou 

coletividade atingida.306

Nesse contexto, nasce o conceito de dano social. De acordo com o professor Junqueira 

e vida, que 

difusos.307 O autor defende que o juiz deve reconhecer os danos sociais independentemente dos 

representa e protege um valor social.308

o na V Jornada de Direito Civil, remete 

309

305 MIRANDA, P. de. 

de terceiro
Jr (Atual.) tomo 26, 2012, p.94.

306 SCHREIBER, A. Novos paradigmas da responsabilidade civil , p.82.
307 AZEVEDO, A. J. de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. In: 
______. Novos estudos e pareceres de direito privado , p. 378.
308 AZEVEDO, A. J. de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social, in 
Civil e a sua interdisciplinaridade -376
309 Jornadas de Direito Civil I, III, IV e V: enunciados aprovados.

. 2012. 
<http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-
1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf>. Acesso em: 10.10.2016.



ou determ 310 Nesses casos, a principal via 
311

Em dois dos julgados analisados abaixo, o dano moral coletivo foi reconhecido de forma 

dissociada ao sofrimento humano.

coletivo extrapatrimonial, RT, 2011, p. 291).312

qualidade de vida, mas reconheceu-

comum, embora sej

deve ser reparado pelo poluidor. 

en

-se fazendo me

ura, em seu 

-se responsabilizar o agente pelo simples 
ipsa). (BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf).313

310 TARTUCE, F. Manual de direito civil 2013.
311 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil:
Saraiva, 2011, p. 89.
312 TRF2 : AC
Especializada, DJe 12/02/2014.
313 TRF3 : AC -42.2011.4.03.6103, Rel. Johonsom Di Salvo, Sexta Turma, e-DFJ3 
19/11/2015.



Entretanto, recente 

de qualidade de vida aliada ao sentimento individual, mesmo para danos morais coletivos:

o tenha passado por algum desconforto fora do cotidiano ou por efetivo 

os sentimentos individualmente manifestados, mas coletivamente considerado, seja 
314

5.5.2.3.

separadamente dos danos extrapatrimoniais.315

ndo 
316

317 318

beleza 

-la. Antes disso, busca-
319

320

patrimonial, para se reparar o que foi lesado, por meio, por exemplo, de uma cirurgia; e a 

inden

321 Benjamim, por 

314 TRF3. : AC -30 -DJF3 
14/09/2016.
315 TARTUCE, F. Direito Civil:
ed., 2012, p.437.
316 LOPEZ, T. A. : responsabilidade civil.
317 In: Nery Junior, N.; Nery, R. M de A. 
(Org.) Responsabilidade Civil: T, v.1, 2010, p.843.
318 MELO, N. D. de. Re
p.37.
319 MELO, N. D. de. 
p.37.
320 MIRAGEM, B. N. B. Direito Civil: responsabil 2015, p. 200.
321 -se, em todo mundo, e de modo ainda 

reza existencial e 
coletiva, passam a ser considerados pelos tribunais como merecedores de tutela, consubstanciando-se a sua 



322

ualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

serem uma c
323

Sendo assim, torna-

-se aqui que, diferentemente do

l por 

o

.

biental

casos de derramamento

Entende-se dano imediato mediato

muitas vezes difi 324

ao dano presente, que inclusive, ao ser perfeitamente identificado fornece elementos para que 

os tribunais possam -se, portanto, de uma 

identificados com interesses transindividuais ou supra individuais, que passam a ser considerados dignos de 

Novos paradigmas da responsabilidade civil.
322BENJAMIN, A. H.. Paisagem, natureza e direito: uma homenagem a Alexandre Kiss. In: ______
(Org). Paisagem, natureza e direito.
323 Madrid: Arazandi Editorial, 1998, p.72-
73.
324 MIRANDA, P. de. 

Jr (Atual.) tomo 26, 2012, p. 94.



325

326

prec 327

define em sua obra outras quatro categorias de danos, que podem ser aproveitados 

derramamento :

Tabela 10 - Categorias de danos ambientais

TIPO DE 
DANO

Acumulado O dano foi se acumulando durante o tempo ultrapassando os limites 
de tolerabilidade, deixando de ser mero impacto.

progressivo
Atos sucessivos ou atividades cumuladas resultam em dano grave.

Permanente 
ou continuado

328

5.6. Danos restritos ao meio ambiente 

5.6.1. Biodiversidade marinha brasileira

O Brasil encontra-

km de linha de costa sob 

biomas e abriga diversos ecossistemas, como os manguezais, recifes de corais, dunas, restingas, 

325

Direito Civil v.5, 2008, p. 75.
326 MIRAGEM, B. N. B. Direito Civil 2015, p. 160.
327

Direito Civil: Responsabilidade Civil. v.5, 2008, p. 75.
328 Madrid: Arazandi Editorial, 1998, p.88.



329

os ecossistemas 

existentes ao longo do litoral brasileiro.330

biodiversidade, a exemplo d o nordeste e
331

e flora pouco diversif

igualmente apresentam baixa diversidade, com fauna predominantemente formada por 

ondas e ventos), sendo habitados apenas por aquelas 
332 abrigam elevada diversidade estrutural e funcional, oferecendo 

333, sendo que muitas se 

utilizam temporariamente dos manguezais em certas fases da vida. Finalmente, os recifes de 

ntes mais diversos do planeta.334

335

329 Florestas. 
- Portaria 

9, de 23 de janeiro de 2007
330

p. 14.
331

Megadiversidade, v.1, n.1, jul. 2005, p. 44.
332 CEMBRA. . FERNANDES, 
L. P. da C. (Coord.). Niteroi: BHMN, 2 ed., 2012, p. 256.
333

.
p.14.
334 REAKA-KUDLA, M. L. The global biodiversity of coral reefs: a comparison with rain forests. In: REAKA-
KUDLA, M. L.; WILSON, E. D.; WILSON, E. O. (Ed.). Biodiversity II: understanding and protecting our 
biological resources. Washington: J. H. Press, 1997, p.83-108. 
335 CEMBRA. FERNANDES, L. 
P. da C. (Coord.). Niteroi: BHMN, 2 ed., 2012, p.256.



Apesar de reconhecidamente ser biodiversas do planeta, com

336

conhecida. 

registradas pouco mais de 1.300

na costa sudeste do Brasil, com elevado grau de 

marinhas do mundo. O conhecimento da fauna de invertebrados pelagial, composta 

litoral brasileiro. No caso dos vertebrados, segundo os autores, o grupo mais estudado abrange 

os peixes, que 337.

sendo 

,

-

outras d

- antas 

presentes ao longo de toda a costa.338

derramamentos

danos ca e ecossistemas de 

adequada a cada caso. 

336 CEMBRA. . FERNANDES, L. 
P. da C. (Coord.). Niteroi: BHMN, 2 ed., 2012, p. 279.
337

Megadiversidade, v.1, n.1, jul. 2005, p. 47.
338

p. 23.



primeiramente conhecidos, e posteriormente caracterizados e dife

puros.

vivos.339

apresentando cores 

e aspectos diferentes dependendo do seu tipo, podendo se tornar manchas escuras, coloridas 

gasolina e nafta, apresentam

apresentam densidades mais altas, sendo mais persistentes, levando maior tempo para sofrer 

causando recobrimento de fauna e flora, levando a sufocamento, por exemplo. 340

e

341

339 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :

340

em: <https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/vazamentos-de-oleo/manchas-orfas/>.
Acesso em: 10.04.2018.
341 CHANG, S. E. et. al. Consequences of oil spills: a review and framework for informing planning. Ecology and 
Society, v.2, n.19, article 26, 2014, p.4. 



De modo geral, os danos constatados em animais marinhos podem ser divididos em 

342

-

pode ocorrer pelo contato o

organismos e na comunidade como um todo.

mesmo tempo sobre os seres vivos afetados.

a mortalidade das plantas, ou animais 

343 Ressalta-se, portanto, que, observando-se os processos 

teia alimentar do ecossistema marinho, estes impactos indiretos 

podem ter efeitos estendidos e prolongados para escalas regionais,

344 Consequentemente, 

ue tais estimativas 

342 e
. ,

2009, p.8.
343

. ,
2009, p.8.
344 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O



normalmente 

,

acabam 

falecendo em locais distantes da costa.345

de av

eo ao 

o derramamento de Braer fosse quase duas vezes e meia maior do que o Exxon Valdez.346

Assim, mais uma vez ressalta- ob varias 

A alta vulnerabilidade das aves

danos por

comum de morte da avifauna m ,

a plumagem ser coberta 

que vivem e se alimentam em mar aberto.347

anos 
348

345 KINGSTON, P. F. Long-term Environmental Impact of Oil Spills, Spill Science & Technology Bulletin, v.7, 
n. 1 2, 2002, p. 56.
346 KINGSTON, P. F. Long-term Environmental Impact of Oil Spills, Spill Science & Technology Bulletin, v.7, 
n. 1 2, 2002, p. 56.
347 DICKS, B.. The environmental impact of marine oil spills- effects, recovery and compensation. International 
seminar on tanker safety, pollution prevention, spill response and compensation, Rio de Janeiro, Brasil, 6
nov., 1998, p.4
348 ADZIGBLI L.; YUEWEN D. Assessing the Impact of Oil Spills on Marine Organisms. Journal of 
Oceanography and Marine Research6: 179. 2018, p. 3. 



microestrutura e perda de funcionalidade.349

menos 

, e 

consequentemente, os .350

351 No entanto, o risco de impactos 

e focas acessam 
352

m serem 

atingidos pelo 353

-boi,

adere

olhos, boca (in
354

,
355

349 . D.; MORANDIN L. A. Effects of sheens associated with offshore oil and gas development on the 
feather microstructure of pelagic seabirds. Mar Pollut Bull, v.60, n.5, p. 672-678, 2010.
350 ZICCARDI, M. H., WILKIN, S. M.; ROWLES, T. K.; JOHNSON, J. Pinniped and Cetacean Oil Spill Response 
Guidelines. NOAA Technical Memorandum NMFS (OPR-52). Washington: U.S. Department of Commerce, 
v.52, 2015, p.4.
351 DICKS, B. The environmental impact of marine oil spills- effects, recovery and compensation. International 
seminar on tanker safety, pollution prevention, spill response and compensation, Rio de Janeiro, Brasil, 6
nov., 1998, p. 4
352 ZICCARDI, M. H., WILKIN, S. M.; ROWLES, T. K.; JOHNSON, J. Pinniped and Cetacean Oil Spill Response 
Guidelines. NOAA Technical Memorandum NMFS (OPR-52). Washington: U.S. Department of Commerce, 
v.52, 2015, p.4.
353 DICKS, B.. The environmental impact of marine oil spills- effects, recovery and compensation. International 
seminar on tanker safety, pollution prevention, spill response and compensation, Rio de Janeiro, Brasil, 6
nov., 1998, p. 4.
354 AICHINGER DIAS, L.; LITZ, J.; GARRISON, L.; MARTINEZ, A.; BARRY, K.; SPEAKMAN, T.. Exposure 
of cetaceans to petroleum products following the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico. Endang
Species Res. V.33, p. 120 https://doi.org/10.3354/esr00770>. Acesso em: 08.08.2018.
355 IMO. Manual on Chemical Pollution Section 1: Problem Assessment and Response Arrangements. London: 
International Maritime Organization. London, 1987. 



da sua flutuabilidade, moviment

os olhos 

auditivos.356

ie estiver 

, visto que passam tempo nela para respirar, descansar, se aquecer e se 

alimentar.357

de outros

Tartarugas

358

-l

356 ZICCARDI, M. H., WILKIN, S. M.; ROWLES, T. K.; JOHNSON, J. Pinniped and Cetacean Oil Spill Response 
Guidelines. NOAA Technical Memorandum NMFS (OPR-52). Washington: U.S. Department of Commerce, 
v.52, 2015, p.4.
357 WALLACE, B. P. et al. Estimating sea turtle exposures to Deepwater Horizon oil. Endang Species Res, v.33, 
p.52. https://doi.org/10.3354/esr00728>. Acesso em: 08.08.2018.
358 MITCHELMORE, C. L.; BISHOP, C. A.; COLLIER, T. K. Toxicological estimation of mortality of oceanic 
sea turtles oiled during the Deepwater Horizon oil spill. Endang Species Res, v.33, p. 39-50, jan. 2017, p.40. 

https://doi.org/10.3354/esr00758>. Acesso em: 08.08.2018.



estruturas b
359

Ainda deve-

360 Assim, impactos sobre os peixes nas suas formas de vida 

preliminares levam um tempo maior para serem superados. Estudos mostram que o estoque de 

peixes foi apresentam risco grandes derramamento

larvas.361

rrerem predominantemente nas 

produto.362

inclui os ovos e larvas de peixes e invertebrados, 

naturalmente 

potencializada quando encontra 

cond Tal

359 ADZIGBLI, L.; YUEWEN, D.. Assessing the Impact of Oil Spills on Marine Organisms. J Oceanogr Mar 
Res 6: 179, 2018, p. 1.
360 lls on marine fish: Implications of spatial variation in natural 
mortality. Marine pollution bulletin, jun. 2017, p.1.  
<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.03.037>. Acesso em: 08.08.2018.
361 ADZIGBLI, L.; YUEWEN, D.. Assessing the Impact of Oil Spills on Marine Organisms. J Oceanogr Mar 
Res 6: 179, 2018, p. 12. 
362LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O



363

no contato direto com 

o produto,

aguda. Indiretamente, destaca-

ocasionando a morte dos organismos fotossintetizantes.364

recifes de corais, abrigando grande 

pontuar que, assim como os humanos, conforme apresentado no 

item 5.5.2.1, 

ou severa).365

outras anomalias.

pelos 

e os principais danos verificados.

363 ITOPF. Technical Information Paper 13 (TIP 13): Effects of Oil Pollution on the Marine Environment. 
London: International Tanker Owners Pollution Federation, v. 13, 2014, 19 mai. 2014, p. 3.
364 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
365 DUX, J. P., STALZER, R. F.. Managing Safety in the Chemical Laboratory. Van Nostrand Reinhold, New 
York, 1988.



Tabela 11 -

ORGANISMOS 

AFETADOS DERRAMADO

Peixes
u prejudicando a busca por alimentos, 

causando assim um efeito negativo indireto.

Marinhos

desovas, 

nas mucosas nasais e oculares.

Aves Marinhas

por limpeza de penas com a boca.

(continua)



ORGANISMOS 

AFETADOS DERRAMADO

Marinhos366

hipotermia e dermatites principalmente de animais que habitam 

por limpeza de pelos com a boca.

proles.

Fonte: Adaptado de LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F.. Ambientes costeiros 
: procedimentos de limpeza 

do Meio Ambiente, 2007.

interligadas em forma de rede que indicam a 

367

sendo assim,

dutores 

tados pela 

366 SHORT, M. K. J.. Guanabara Bay Oil Spill 2000, Brazil Cetacean Response. International Oil Spill 
Conference, Vancouver, 2003, n.1, p.1035-1036.
367 ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1983, p.77.



animais que se alimentam destes organismos, como, por exemplo, os peixes e baleias.

ortante 

spostas de uma teia alimentar 

tamente conectada com os demais membros da cadeia ou 

taxa

-

chav

368

convincente do efeito 

ecossistema de algas

-do-mar, os quais se alimentavam dos bancos 

368 MCCANN, M. et al. Key taxa in food web responses to stressors: The Deepwater Horizon 

oil spill. Frontiers in Ecology and the Environment, v.15, n.3, p. 142-149, 2017.



aumentada e consumiram em excesso a comunidade de algas, alterando significativamente as 
369

organismos marinhos, principalmente nos organismos filtradores, como os moluscos bivalves. 

-

370

grande 

o e assim 

transferi- 371

5.6.5. Danos aos Ecossistemas: ambientes afetados

ecossistemas, a exemplo das praias, m

369 PETERSON C. H. et al. Long-term ecosystem response to the Exxon Valdez oil spill. Science, v.302, dez. 
2003, p.2085.
370 KINGSTON, P. F. Long-term Environmental Impact of Oil Spills, Spill Science & Technology Bulletin, v.7, 
n. 1 2, 2002, p., p. 58-59.
371 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. Ambientes costeiros :
procedimentos de limpeza. Manual de O



todos os ecossistemas, mesmo que de forma indireta, ou a longo prazo, uma vez que uma 

e da sensibilidade dos ecossistemas atingidos, entre 

outros fatores.372 Assim, mesmo que os impactos visuais de um grande acidente tenham ficado 

percebidos em locais distantes dos da origem do incidente.

s representativo.373

derramamento ocorre em alto mar, inicia os seus efeitos 

, que indiretamente, 

asfixia.

Ao chegar aos manguezais, ambientes extremamen

rme evidenciado no caso do acidente ocorrido na 

372 SCHAEFFER-
e derivados. 

Estado, 1990, p. 375-399.
373

<https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/vazamentos-de-
oleo/caracteristicas-do-oleo/aspectos-toxicologicos/>. Acesso em: 01.08.2018.



374

,

muito bem avali

Os danos 

ho nu. 

danos ambientais 

ue em sua maioria 

-se as 

alimentar estuarina/marinha e humana, bem como para a biodiversidade do planeta.375

do Meio Ambiente que representa a sensibilidade ambiental da costa a

do litoral, examinando-se aspectos como o tipo de substrato, declividade do litoral e grau de 
376

res

374 MACIEL-SOUZA, M. do C. et al. Chemical and microbiological characterization of mangrove sediments after 
a large oil-spill in Guanabara Bay - RJ - Brazil. Braz. J. Microbiol. , v.37, n.3, p. 262-266, set. 2006.
375 F.
In: ABRAMOVAY, R. (Org.). . , 2002, p.254
376 BRASIL. MMA. tas de sensibilidade ambiental 



metros de

a o

sensibilidade, principalmente 

377

ambienta

ar no fundo 

do mar a grandes profundidades.378

(conforme mencionado acima) foi o acidente da plataforma Deepwater Horizon

decorrentes deste evento reportaram que este acidente ocasionou uma duradoura cobertura por 

como o atum de 

barbatana azul e o marlim azul 

,379

377 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O aria de Estado do Meio Ambiente, 2007, p.
31-32.
378 STIEGLITZ, J. D. Effects of the Deepwater Horizon Oil Spill on Pelagic Fish Species of the Gulf of Mexico.
117f. PhD dissertation Marine Biology and Fisheries (Marine), University of Miami, Miani, sep. 2014, p.1.

https://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/1317>. Acesso em: 01.08.2018.
379 JOHANSSON, S.; LARSSON, U.; BOEHM, P. The Tsesis oil spill. Impact on the pelagic ecosystem. Marine 
Pollution Bulletin, v.11, n.10, p. 284-293, out. 1980.



deste caso, observa- m vista que o 

-sal.

5.6.5.2. Praias

diversas granulometrias.380

381

382

383

dos sedimentos da praia tais como, r

viscosos. Linhas de costa quebradas, irregulares e levemente inclinadas com uma grande faixa 

380 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
381 IPIECA-IOGP. Good Practice Guide Series: Good practice guidelines for incident management and 
emergency response personnel Impacts of oil spills on shorelines. London: IPIECA- 8-9.
382 DICKS, B. The environmental impact of marine oil spills- effects, recovery and compensation. International 
seminar on tanker safety, pollution prevention, spill response and compensation, Rio de Janeiro, Brasil, 6
nov., 1998, p. 5-6.
383 IPIECA-IOGP. Good Practice Guide Series: Good practice guidelines for incident management and 
emergency response personnel Impacts of oil spills on shorelines. London: IPIECA- 6, p. 8-9.



tos 

de um derramamento, pois tendem a limpar-

Em contrapartida, as praias mais protegidas e que apresentam 

eo pode exercer efeitos 

384

partes

atingidos.385

manual e o uso de absorventes naturais granulados.386

384 DICKS, B. The environmental impact of marine oil spills- effects, recovery and compensation. International 
seminar on tanker safety, pollution prevention, spill response and compensation, Rio de Janeiro, Brasil, 6 
nov., 1998, p. 5-6.
385 POFFO, I. R. F(coord.); LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C; AVENTURATO, H.
VI 
386 BRASIL. MMA.
para derr , 107 p. Anexos. P. 51



confundidas como tais. Contudo, compreendem outra tipologia de ecossistema costeiro

-

e, portant tpicamente ricos em 

trai 

seja para 

387

por ser pouco 

exposta es, acaba retendo mais o , gerando 
388

-
389

de absorventes naturais granulados.390

adaptados a um ambiente estressante. Fala-se em ambiente estressante, pois, dependendo de 

387 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O Ambiente, 2007, p.51.
388 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O 52.
389 BRASIL. MMA.

, 107 p. Anexos p. 53.
390 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O .52.



rochosa se adaptaram para lidar com determinados regimes ambientais, se distribuindo em 

comunidades nas 391

influencia

figuram entr

isso, 

mo, o qual atua como agente 

de limpeza natural. As ondas protegem os organismos que vivem aderidos as rochas do 

-

Os monitoramentos realizados mostram

realizados no local mos

na re

392

391 IPIECA. IPIECA report series Biological impacts of oil pollution: rocky shores. London:  IPIECA, v.7, 
1995, p.6.
392 MILANELLI, J. C. C.

. 293f. Tese de Doutorado em 
2003, p. 44-45.



s acima. Classificam-

-

declividade, exposto

classificam-
393

-se: a 

e, de barreiras absorventes e pompons;

-se a limpeza 

natural exercida por ele.394

5.6.5.5. Substratos artificiais

de materiais como as rochas, madeiras, concreto, e assim por diante.

-se em 

nfiguram-se como locais de menor 

393 BRASIL. MMA.

394 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O .58.



e macroalgas.395

-

ISL: Estr
396

5.6.5.6. Recifes de Coral

sidade e 

complexidade,

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association

como de significativa

ano). Destaca-

397

Entre as s

desenvolvimento.398

395 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
396 BRASIL. MMA. sensibilidade ambiental 

: cartas SAO. , 107 p. Anexos, p. 56.
397 IPIECA. IPIECA Report Series Biological impacts of oil pollution: coral reefs., v.3 , p. 4.
398 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O 63.



recifes de corais.399

os corais e resultar em seu sufocamento e/ou dano por toxicidade aguda. Outro mecanismo que 

culas minerais e sua 

maneira de contato seria quando 

flui pela costa e continuam submerso, sufocando os recifes mais rasos.400

skimmers 401

5.6.5.7. Recifes de arenito/arenito de praia

e 402

399 ITOPF. Technical Information Paper 13 (TIP 13): Effects of Oil Pollution on the Marine Environment. 
London: International Tanker Owners Pollution Federation, v. 13, 2014, 19 mai. 2014, p. 6.
<https://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/document/tip-13-effects-of-oil-pollution-on-the-
marine-environment/>. Acesso em: 01.08.2018.
400 IPIECA. IPIECA Report Series Biological impacts of oil pollution: coral reefs., v.3 , p. 8.
401 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
71.
402 MAIDA, M.; FERREIRA, B. Coral Reefs of Brazil: Overview and Field Guide. Proceedings of the 8th 
International Coral Reef Symposium, v.1, p. 263-274, 1997.



muitos outros recifes de coral em todo o mundo.403

ns no litoral da costa nordeste brasileira, ficando 

e, por isso, ficando 

parcialmente submersos , ou um pouco mais distante da praia formando uma barreira de 

s e em boa parte permanentemente submersos. Estes ambientes 

costeiras).404

Es

derramamento

emersos bem 

405

Recomenda-se para estes ambient

barreiras absorventes e pompons, e, por fim, a limpeza natural.406

for

os. Pelo mesmo 

403 LEAO, Z.; DOMINGUEZ, J.. Tropical Coast of Brazil. Marine Pollution Bulletin, v.41, n.1-6, p.112-122, 
jun. 2000.
404 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
405 BRASIL. MMA.

p. 56.
406 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O



-os mais 
407

ISL6.408

e pompons e a limpeza natural.409

5.6.5.9. Marismas

crescer em solos encharcados e para lidar 

com o estresse salino.410 Geralmente,

em ambientes abrigados 

e de baixo dinamismo, sendo d

411

import

ive

407ALBINO, J. , ES. 
1999. 175 f. Tese (Doutorado em geologia sedimentar) 
1999. P.13.
408 BRASIL. MMA. sensibilidade ambiental 

, 107p, Anexos. p. 56
409 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O ecretaria de Estado do Meio Ambiente, 2007, p..77.
410 MICHEL, J.; RUTHERFORD, N. Oil spills in marshes. Planning, responses and considerations. Washington: 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and American Petroleum Institute (API), 2013, p.11.
411 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O



anos podem ser graves.412

413

-se que para este ambiente os 

do ecossistema.414 Recomenda- skimmers, barreiras 

absorventes, o marismas compostos por 

-se a limpeza 
415

5.6.5.10. Manguezais

errestre e 

a varia de salinidade, fixadas
416

habitats extremamente ricos e diversificados, importantes pelas suas diversas 

ircundam

caranguejos
417

sendo cob

412 MICHEL, J.; RUTHERFORD, N. Oil spills in marshes. Planning, responses and considerations. Washington: 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and American Petroleum Institute (API), 2013.
413BRASIL. MMA. iental 

cartas SAO. , 107p, Anexos. P.56.
414 MICHEL, J.; RUTHERFORD, N. Oil spills in marshes. Planning, responses and considerations. Washington: 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and American Petroleum Institute (API), 2013, p.11.
415 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O p.85.
416 SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Manguezal: Ecossistema entre a Terra e o Mar.
Research. 64p. 1995, p.1.
417 IPIECA. Biological impacts of oil pollution: Mangrooves [S.L.].IPIECA Report Series, 4, , 1992, p. 5.



s em outros 

chegar a , ou 

se os componentes penetrarem nos sedimentos. Assim como os ambientes de 

marismas, eles podem ser facilmente danificados por tentativas inadequadas de limpeza, e as 
418

ambientes altamente 

-

419

Os organismos que vivem nos manguezais podem ser afetados tanto pelos efeitos diretos 

sto que 

os efeitos 

azo. O efeito agudo pode ocorrer 

420

Santista, por exemplo, mo

418 ITOPF. Technical Information Paper 13 (TIP 13): Effects of Oil Pollution on the Marine Environment. 
London: International Tanker Owners Pollution Federation, v. 13, 2014, 19 mai. 2014, p. 8. 
<https://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/document/tip-13-effects-of-oil-pollution-on-the-
marine-environment/>. Acesso em: 01.08.2018.
419 IPIECA. IPIECA report series Biological impacts of oil pollution: Mangrooves. London:  IPIECA, v.4, 
1992, p. 5.
420LAMPARELLI C. C.; RODRIGUES , F. O.; MOURA, D. O.. Long-term assessment of an oil-spill in a 
mangrove forest in Sao Paulo, Brazil. In: KJERFVE, B.; LACERDA L. D.; DIOP, E. H. S.(ed.). Mangrove 
ecosystem studies in Latin America and Africa. Paris: UNESCO, 1997, p. 193.



vazamentos.421

A alta sensibilidade dos manguezais resulta em

como ISL 10.422

estarem, em grande parte, e zonas industriais. 

skimmers,

absorventes naturais e produtos dispersantes. Para as 

geralmente 

limpeza natural.423

5.6.5.11. Apicuns, Dunas e Restingas

Os apicuns, dunas e restingas, apesar serem ambientes de inseridos na zona costeira 

Salienta-se ainda que, em muitos c

424

-se 

421 SANTOS, L. C. M. et. al. Long-term Effects of Oil Pollution in Mangrove Forests (Baixada Santista, Southeast 
Brazil) detected using a gis-based multitemporal analysis of aerial photographs. Brazilian Journal of 
Oceanography v.60, n.2, jun. 2012, p.169.
422

, 107p, Anexos. p. 56.
423LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
424 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. Ambientes costeiros :
procedimentos de limpeza. Manual de O
97.



425

10.426

evada mobilidade 

das areias que as formam, principalmente quando desprovidas de cobertura vegetal.427 Os 

sendo, portanto, 428

como restingas

s e pequenas 

(spray de sal) trazida pelo vento429 fator ambiental significativo neste 
430

os fora dos acessos, apenas criar novos acessos 
431

425 SCHMIDT, A. J.; BEMVENUTI, C. E.; DIELE, K.. 
- Ucidescordatus (LINNAEUS, 1763). ,

, v.19, n.1, 2013, p. 10.
426 BRASIL. MMA

: cartas SAO. B , 107p, Anexos, p. 56.
427 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
97.
428BRASIL. MMA.

, 107p, Anexos, p. 56.
429 LEAO, Z.; DOMINGUEZ, J.. Tropical Coast of Brazil. Marine Pollution Bulletin, v.41, n.1-6, p.112-122, 
jun. 2000.
430 BRASIL. MMA.

, 107p, Anexos, p.56.
431 LOPES, C. F.; MILANELLI, J. C. C.; POFFO, I. R. F. :
procedimentos de limpeza. Manual de O
101.





Tabela 12 -

AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

continental. Comportam a maioria dos organismos 
marinhos. Ambientes de alta produtividade, com 

ambientes podem ser graves 

reduzida 
produto em contato com os 
organismos. Os principais grupos 

em nutrientes e 

Menor sensibilidade devido a alta 

probabilidade de afetar 

(continua)



AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

Praias
substrato mineral inconsolidado.

Baixa a moderada sensibilidade 

Praias dissipativas de 

expostas.
3

Praias de areia grossa, 

expostas, praias de areia 
4

Praias mistas de areia e 
cascalho, ou conchas e 
fragmentos de corais.

5

Praias de cascalho (seixos 
e calhaus).

6

-mar. 7

-mar 
lamoso abrigado.

9

(continua)



AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

desenvolvimento de 

Impactos ambientais decorrentes 

ser severos nestes ambientes, 
devido principalmente ao seu baixo 
dinamismo. 

baixa-mar.
7

/ lamosa abrigada.
9

10

(continua)



AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

Rochosos
Afloramentos de rochas cristalinas na linha do mar, 

Apresentam rica e complexa comunidade.

rochas as ondas e correntes 

declividade, em locais 

formadas por rochas 
sedimentares expostas a 

1

baixa declividade, 2

Encostas rochosas 
6

de baixa energia 
8

(continua)



AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

Substratos Artificiais
formadas por materiais 

consolidados diversos como rochas, concreto, madeira e 
outros.

Estruturas artificiais lisas 
e expostas.

1

Enrocamentos expostos. 6

Enrocamentos e outras 

abrigados.
8

Recifes de Corais
marinhos.

Ambientes de alta sensibilidade, 

de impactos diretos ou indiretos do 

que ocasionam o bloqueio da luz. 

os componentes do 

(continua)



AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

Recifes de Arenito / 
Arenito de Praia

absorvem grande parte da energia das ondas. 

os

vulnerabilidade por ocuparem 

emersos bem 
consolidados.

2

franja, localizados 5

servindo de substrato a 9

moderada a 
6

(continua)



AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

Marismas

os ecossistemas 

Juntamente com os manguezais, 
10

Manguezais
adaptadas ao ambiente salobro e um sedimento 
predominantemente lodoso.

Considerados os ambientes 

10

Apicuns

associados aos Recebem impactos indiretos dos 

limpeza.

meio salobro, ou salgado; 
apicum.

10

(continua)



AMBIENTES 
AFETADOS

ISL -
SENSIBILIDADE 

Dunas
fortemente vinculados aos regimes dos ventos.

Recebem impactos indiretos dos 

limpeza.

3

Restingas
Estruturas 

Recebem impactos indiretos dos 

limpeza.

Restingas isoladas ou 

alongados de restingas 
tipo longbeach.

3

Fonte: 
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parciais

a

realmente deve ser reparado. 

, e 

da doutrina consultada indicaram 

acerca do que seria um dano ambien

s derramamentos

pelo contr

, o

revelar o quanto o meio ambiente foi afetado em todos os seus aspectos, considerando 

pri . Se, por um lado, 

a partir do 

conhecimento aprofundado pode- as possibilidades de formas alternativas 

,

demonstrado que a maioria da doutrina moderna considera o dano extrapatrimonial ambiental 



determinar uma med

levaram a isso, ou o que isso seria exatamente?

entre os

ao lazer, e os reflexos de todos eles na perda da qualidade de vida de um grupo de 

ap , que realmente promova a , ou da maioria dos bens 

lesados. 
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6. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

6.1. A responsabilidade civil objetiva

Preliminarmente, deve ser justificada a escolha realizada no presente trabalho pela 

abordagem dos danos decorrentes de derramamento

Responsabilidade Civil Ambiental. Para tanto, cabe a ressalva inicial de que uma mesma 

conduta,
432 quais sejam: 

433

e
434 as 

a das responsabilidades administrativa e criminal para os derramamentos

com finalidade 

Outro ponto decisivo na escolha da abordagem civil foi a possibilidade de se abranger 

a pluralidade de danos decorrentes dos derramamento

432 camente 
-

- -
atividades consideradas lesi

433

225 consta a 

L. Direito Ambiental 
Brasileiro. Malheiros, 25 ., 2017, p. 428.  
434

-

. 15/8-12, out. 1998.
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decorrentes de derramamento aqui melhor contextualizar os pressupostos, 

meio da chamada autotutela.

Posteriormente, passou-

, mesmo que proporcional ao dano sofrido, cedeu 

ofendido.435

No entanto,

pensada apenas pelos romanos, ao diferenciare Estado passar 

mitiu 

responsabilidade penal.436

Atualmente, o sistema de responsabilidade civil

brasileiro de 2002, baseia- dano e nexo causal.437 Desse modo, para 

indenizar, ou reparar um dano, : (i) a culpa do ofensor e (ii) o nexo de 

causalidade entre a conduta danosa e o dano ocorrido 

devido.438

435 ROSENVALD, N.
2014, p.19-20.
436 GO R. Responsabilidade civil 1995, p. 4. 
437 SCHREIBER, A. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil
dos danos. .11.
438 SCHREIBER, A. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil
dos danos. 



das, contudo, incompatibilidades entre

responsabilidade civil e a compl 439Em outras 

deixar uma la

440

de se esclarecer que a responsabilidade civil pode ser 

dividida em contratual que deriva de um contrato e extracontratual ou aquiliana atrelada 

ao descumprimento de norma. Por sua vez, a responsabilidade extracontratual subdivide-se em 

subjetiva ou delitual baseada em culpa e objetiva que prescinde de culpa.441

objetiva, que 

do agente de causar

927442

nos casos de atividade de risco ou especificados em lei.443Nesse sentido, o mero fato de se 

, quando 

comprovar a culpa.444

-se a responsabilidade civil objetiva, com 

fundamento na que 

439 encontra numa crise que 

Responsabilidade Pressuposta.
2005, p. 29-30.
440 PEREIRA, C. M. da S.. , vol. 3: Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.542.
441AZEVEDO, A.V. Responsabilidade 
Causal, Na Atividade das Poluidoras, e de Solidariedade entre elas. In: Doutrinas Essenciais. Responsabilidade 
Civil. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 2010, p. 37.
442

-lo.
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

443

127.
444 . Direito do ambiente. 2015, p.420.
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a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e/ou a terceiros que tenham sido 

integralmente pelo texto constitucional. Assim, nos caso

causalidade.445

2002,446 todos aqu

respondem solidariamente.447

se adotar uma teoria do nexo de causalidade 

eficiente, que consiga delimitar adequadamente todas as (con)causas e, consequentemente, os 

causadores do dano ambiental.448

responder, sozinho, pela totalidade do dano ambiental, sendo-lhe facultado o direito de interpor 

445

determinar a quem se deve atribuir 
dano a se indenizar, pois serve com

-se, 

e plano, 

G. S. da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 22-24.
446

447 LEMOS, P. F. I. Direito Ambiental: Responsa

448

ponsabilidade civil pelo dano ambiental.
Revista de Direito Ambiental, ., 1998, p. 5-52.



art. 225, caput, 

dano ambiental os poluidores diretos
449

o poder de licenciar, autorizar 

ser responsabilizado solidariamente junto ao particular,450 quando deixar de cumprir seu poder 

Com baseada 

n necessidade d
451 5, anterior a 

este, tratou de caracterizar os diferentes tipos de danos ambientais, tanto em seus aspectos 

acerca da teoria apl

violada.452A escolha se faz pelo fato de se acreditar que, principalmente para os casos de 

derramamento

atividades que possam resultar em derramamento

r o dano, que seja 

449 PINHO, H. G..
-161.

450

290-291.
451 Direito Civil Brasileiro: 
358.
452

deve tomar por base a causalidade adequada do fato, mas sim os reais interesses tutelados pelo fim do contrato ou 

oso 
, P. F.I.. .

Teoria da Relatividade Aquiliana se
-

-se somente aos eventos danosos que sejam resultado do risco em 
O problema do nexo causal na responsabilidade civil.

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 86-87. 
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mportante, contudo, diferenciar 

para a responsabilidade por danos ambientais, da

de abrangendo danos por derramamentos, assunto 10.

ao 

objeto desse estudo. 

6.1.1. Excludentes de responsabilidade

Excludentes de 

responsabilidade ao imputado.453

a alheia 

454

455

.456

,

de responsabilidades. A primeira delas adianta-se, adotada pela minoria dos magistrados 

brasileiros Segundo esta teoria, aquele que 

se a atividade voltava-

da atividade, de acordo com o 
457

453 LEMOS, P. F. I. Direito Ambiental

454 LEMOS, P. F. I. Direito Ambiental

455 .
456 STOCO, R. R 1999, p.94.
457 STOCO, R. Tratado de Responsabilidade Civil ulo: RT, 2007, p.161.



Por meio dessa teoria, admite-se a quebra do nexo de causalidade que liga a atividade e 

o dano, quando identificadas as excludentes de responsabilidade civil.458

se eximir do dever de reparar o dano

A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em 

maior)

ocorre com o dano ambiental (art. 225, caput
459

Conforme claramente exposto pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, para o STJ, a 

a responsabilidade civil 

460

Nesse sentido, o Direito Civil Ambiental Brasileiro 

excludentes de responsabilidades acima indicadas. Assim, em regra, se o dano foi gerado por 

461

derramamento

dev

responsabilidade. Deve-se ter em mente que as respostas aos danos precisam

r legal 

458 STEIGLEDER, A. M. Responsabilidade civil ambiental
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.181.
459 STJ. REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/5/2014.
460 MIRRA, A. L. V.

004.
461 BENJAMIN, H. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. In: NERY JUNIOR, N; NERY, R. M. de A.
(Org.). Direito ambiental RT, 2010, p. 501.
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4, visto que, por exemplo, a

o

que o dano: 

resultou totalmente 

10, refere-

s de excludentes de 

brasileiro a reparar o dano por conta da teoria do risco integral, mesmo nos casos em que a 

configurada. 

Conforme pontuado nos ,

propter rem, defendida pelo Direito Civil, em que o 

da responsabilidade propter 

rem, podendo, inclusive, gerar desdobramentos negativos a empresas que, ao assumirem a 

, cometerem algum erro operacional, agravando os danos. Nesse 



l

462 essenciais para 

- -pagador; (iv) 

egral.

s negativos 

para o meio ambiente;
463

desenvolvimento da 

o potencial danoso da atividade, mas 
464

defendidos por 465

poluidor-

todas as medidas

necess

Benjamin,466

462 STEIGLEDER, A. M. Responsabilidade civil ambiental
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.156.
463

174-176. 
464 Direito do ambiente. -265.
465 Direito do ambiente -265.
466 -
V.. (Coord.). Dano ambiental .
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iente que 

foram adotadas. 

produtivo (v.g., o custo resultante dos danos ambi

o poluidor passa a assumir , recaindo a ele a 

responsabilidade 467

468

Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, inclusive sendo citado em 
469 Ademais, mesmo antes disso, 

principalmente 

-social deve ser compatibilizado com a 

Financeira, promove o desenvolvimento 

a defesa do meio ambiente.

467 Direito do ambiente. ais: 2015, p. 268.
468

- VEIGA, J. E. da; ZATZ, L. Desenvo
Campinas: Autores Associados, 2008, p.38-39.
469 ONU. Report of the United Nations Conference on Environment and Development. A/CONF.151/26. Rio 
de Janeiro: ONU, v.1. jun. 1992, p.3-14. http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-
1annex1.htm>. Acesso em: 20.08.2018.



470

abordado no a seguir, ao se discorrer sobre a repara dos danos ambientais no Direito 

Civil. 

Este buscou contextualizar a escolha da abordagem da responsabilidade civil 

ao presente trabalho por ser a modalidade No caso ora 

analisado, o conceito tradicional de responsabilidade civil, baseado na culpa,

os

regem a responsabilidade civil ambiental.

ambiental faz com que ela deva ser garantida,

nto da solidariedade. 

Entretanto, esse responsabilidade. Por 

isso,

Nesse sentido, as regras da responsabilidade civil ambiental devem ser muito bem 

compreendidas, inclusive no que tange (i)

a

; (iii) aos seguros ambientais comercializados, muitas vezes elaborados com base nesses 

tratados, prevendo excludentes de responsabilidade

, entretanto, de atentar-se

indiscriminadamente. Conforme citado 

,

fato 

pode, inclusive, ser alvo de questionamentos sobre um

responsabilidade do Estado, que deveria zelar pelo meio ambiente,

,

l brasileiro. 

470 DERANI, C.
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expressa, por meio de seu art. 225,471

item an

pela doutrina 

aprofundado no presente .

lato sensu, como 

as e

(por 

471 Se
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Figura 1 -

apresentem semelhantes na grafia, expressam 

, ou de uma

dano, conhecido como status quo ante. -

se a r

ambiental.472

472 PINHO, H. G. 
-320.



-se 

in natura, mas sim, busca 

, evido a dois fatores: o primeiro deles 

Sabe-se que o ideal, principalmente par

be 

torno do seguinte aspecto: como determinar os

uma medida ecologicamente eficiente?

- icas 

-
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in situ e de uso de dispersantes 

vimento de estudos realizados 

regulamentadas no Brasil.473

Entretanto, deve- devem ser

submetidas a estudos de melhor

devem sempre objetivar a melhoria da qualidade ambiental.

a

exemplo do

praias. 

devem ser aplicadas considerando um 

474

7.2.

d

status 475

Entretanto, c

Savi,476

473 O
aborda a 
nos dispersantes para que seja autori

474 BERRY, T. O Sonho da Terra. ALVES, Ephraim Ferreira (Trad.). Petr : Editora Vozes, 1991, p.78-79.
475 . Direito do ambiente. 2015, p. 334.
476 SAVI, S. Responsabilidade civil por perda de uma chance.



477

O Dire

478 Mesmo porque o dano ambiental deve ser analisado dentro 

do sistema de responsabilidade civil objetiva.

Assim, o dano deve ser totalmente reparado, em respeito igualmente ao principio do 

poluidor pagador, cabendo ao causador do dano internalizar as externalidades negativas, 
479 Afinal, o 

480

5, os danos 

Nesse sentido, a 

se deram no 
481

477

J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental
RT, 2012, p. 229.
478 PINHO, H. G.. de danos ambientais

-330.
479 STEIGLEDER, A. M. Responsabilidade civil ambiental
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.235.
480 SENDIM, J. de S. C. . Coimbra: Almedina, 2002, p.165-167.
481 MIRRA, A. L. V. Paulo, Editora Juarez 
de Oliveira, 2004, p. 315.
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ambientais nem sem

-

lo novamente.  

seja no 

482

Entretanto, o autor assegura que 

483

Desse modo, deve-

, ao se basear no retorno 

ao status quo ante

patrimoniais e extrapatrimoniais.

esquec

Principalmente para os casos de derramamento

482 PINHO, H. G..
-320.

483 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental
2012, p. 209.



cas 

-las integralmente, o que dificulta a 

da, possibilitando ainda, 
484

5

do nothing, que 

A partir do exposto nos itens acima, torna-se evidente a quase impossibilidade de se 

ureza, ao ter 

485 Mirra, ao 

8

degradado por um derramamento

484 PINHO, H. G..
e preventivas e a i
485 .

ement. 
de Mestrado em Direito Ambiental, Faculdade de Direito, Universidade de Estraburgo, 1997, pp. 26-27.



270

os danos futuros.486

s

487

Assim, admite- do abrangente, pode ocorrer 

-

488 por meio do pagamento de 

ia.

Ambiental definida no Artigo 36 da 000 (Sistema Nacional de Unidades 

SNUC), regulamentada pelo 

ambiental do SNUC determina que, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 

de significativo impacto ambiental, o empreen

486 Nos termos de Ayala, Rodrigues e Silveira:

confirmados no presente, mas sobre os quais existe e

RODRIGUES, E. de M. W.;SILVEIRA, P. G.
-MG 

(Rel. Min. Herman Benjamin). Re
v. 239, tomo 1, p. 41-50, jul/ago/set 2015.
487 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental

2012, p. 207.
488 FARIAS, C. C. de; BRAGA NETTO, F. P.; ROSENVALD, N. Novo tratado de responsabilidade civil
Paulo: Atlas, 2015, p.42.



-se que, quando tecnicamente a 

-

ex situ 489

funcionalmente equivalente, buscand 490

491

-

originalmente degradado.492

489 Direito do Ambiente
490 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental

2012, p. 211.
491 Nos termos de documento elaborado pela tem 

cionalidade do meio ambiente, 

, de 06 de maio de 
2

<http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/036-2011.pdf>. Acesso em: 01.08.2018. 
492 de 06 de maio de 2011. Cria grupo de trabalho para 

<http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/036-2011.pdf>. Acesso em: 01.08.2018. 
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493 mas que, apesar de ser uma forma de tutela 

- 494

igo 

por elas optar o autor ou 

dano, entendendo-

de irrestaurabilidade do bem ambiental, ou de 

495

ambiental, vez 

496

493 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental
2012, p. 209.

494 PINHO, H. G. ambientais

495 PINHO, H. G.
e preventiv -594.
496 . Direito do ambiente. 2015, p.334-335. 



outro bem ou sistema ambiental equival Deve,
497

-
498

499 Outro ponto de destaque se refere ao fato 

500

497 de 06 de maio de 2011. Cria grupo de trabalho para 
a

<http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/036-2011.pdf>. Acesso em: 01.08.2018.
498 de 06 de maio de 2011. Cria grupo de trabalho para 

<http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/036-2011.pdf>. Acesso em: 01.08.2018. p.33-34.
499

500PARLAMENTO EUROPEU; CONSELHO EUROPEU. Diretiva 2004/35/CE
Europeia. Publicado em 30.4.2004, p. 67. Conforme Anexo II:

por via de 

o destinada a compensar 

e

<https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:pt:PDF> Acesso em: 18.08.2018.
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do ambiente. 

danificado 501

Assim, preza-

o

a comunidade no entorno. Nesse sentido, defende-

de uma comunidade que vive na praia, 

direcionado a um fundo de direitos difusos, poderia ser determinada uma medida de 

desenvolvimento de projetos socioambienta

Ajustamento de Conduta. 

dos danos extrapatrimoniais difusos e coletivos, apenas nos casos de inviabilidade da 

- ,502

501PINHO, H. G.. 

502 Direito Civil Brasileiro: r
359.



os Termos de Ajustamento de Conduta

503 e os causadores do dano a um direito coletivo, com a finalidade 

meio-ambiente (p

Nacional504

-

natureza; (ii) apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua

mesma finalidade dos fundos previstos em lei, ou esteja em conformidade com a natureza e a 

ho

real 

503

danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de val

504 , de 26 de julho de 2017. 

compromisso de ajustamento de conduta. 
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a que, por meio de suas 

entre os promotores, sendo importante a constru

derramamento 3 deste 

-se que diversos TACs o

com as medidas. 

-se o TAC firmado entre Chevron, MPF, ANP e 

conforme projetos previamente aprovados pelo MPF, ouvidos a ANP e IBAMA.  

de danos ambientais, nos termos 

administrativas, independentemente da obri

505

escolhido, conforme explorado no 8.Os

desti 506

505 LEMOS, P. F. I..
RT, 2008, p. 120.
506 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental: do individual

2012, p. 211.



ser abordada no deste trabalho, cabe, no 

, e como devem ser aplicadas na 

responsabilidade civil ambiental.507Nesse sentido, Leite e Ayala indicam que a ordem das 

restaurar e/ou indenizar, 

do l -se 
508

in natura ica ou 

ambiental.509

in situ, e apenas nessa h
510

.511 Dessa 

512

gral, admitindo 

,

.513

507 MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. ., 2017, p. 431-432.
508 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental: do 

2012, p. 208.
509 Direito do ambiente. -336.
510 PINHO, H. G.. ambientais

511 PINHO, H. G..
e preventi 519.
512 MAZZILLI, H. N..
513 MELO, M. E. Paulo: Livraria do Advogado, 2012.
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-

de reparar danos patrimoniais e deve ser adotada nos casos de danos extrapatrimoniais com as 

parciais

Ambien

amamentos 

, na maioria das vezes,

integralmente. Isso compreenderia sanar completamente a in mera gama de danos verificada 

que, na impossibil -

que

, principalmente,

priorizadas.

e tese. Deve-se buscar aquela alternativa que leve ao meio 

-se desse ponto, 

ais adequada. 

-se notar que cada vez mais os desfechos 



alternativa segura de se viabilizar o benef cio direto aos ecossistemas afetados
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8
DERRAMAMENTO

8.1.

deixar de r

a energia 

- 514

bem ambiental.515

envolvendo derramamento 3 do presente trabalho, observou-

efic

que requer tempo e 

deve

514

do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte: MPMG, n.9, jul./dez. 2007, p.389.
515 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental

ed., 2012, p. 207-208.
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a responsabilidade civil objetiva.516

sendo, assim, 

meramente punitiva , jus

Entretanto, entende-se pela aplicabilidade apenas do caput do referido artigo 944 para 

, ao prever que 

arbitram

Assim, deve-se atentar

516 . Ed Especial 
de meio ambiente. DIPE. 2011, pp. 24-25.



517 A responsab
518 ao atribuir ao poluidor um estigma negativo.519

dolo ou de ou culpa 

derramamento

considerados crimes. Entretanto, o problema foi sanado pela Lei de 1998, ao prever a 
520

destaca-
521

uma das penas rest

522

caput

523

517 FREITAS, V. P. de; FREITAS, G. P. de. Crimes contra a natureza RT, 2012. p. 39-40.
518

espera dela. O que ocasiona a pen
dor, de um desprazer, de um inconveniente 

Vigiar e punir: nascime Vassallo
(Trad.) 1987, p. 85. Apud DINO NETO, N.; BELLO FILHO, N.; DINO, F. Crimes e 

.
519 MARCHESAN, A. M. M.; CAPPELLI, S. M. M.; STEIGLEDER, A. M.. 
Crimes ambientais
520 FREITAS, V. P. de; FREITAS, G. P. de. Crimes contra a natureza 2012, p.41.
521 DINO NETO, N.; BELLO FILHO, N.; DINO, F. . Belo 
Horizonte: Del Rey Editora, 2011, p. 69.
522 FREITAS, G. P. de. ulo: RT, 2005, p. 143.
523 GOMES, L. F.. .
Apud FREITAS, G. P. de. 
Tribunais, 2005, p. 145-146.
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cumulativamente.524

525

delito por parte de toda a sociedade. 

526 Conforme pode-se depreender desse 

e correspondente 

exclusivamente ao dano.

Conclui-

a ser considerado, sendo acompanhada

524

Crimes 
ambientais
525 DINO NETO, N.; BELLO FILHO, N.; DINO, F. s. Belo 
Horizonte: Del Rey Editora, 2011, p. 93.
526

-
e para o meio ambiente; II -
ambiental; III -



dor.

a responsabilidade civil, e 
527 Desse modo, as 

8.2.

528Com isso, a necessidade de valorar o meio ambiente, por mei

529

mar valores 

-
530

a seguinte 

527 ,
especial de Meio Ambiente, 2011, p.24.
528 ______. Economia 

529 MARQUES, J. F.;
REYDON, B. P., LEONARDI, M. L. A. (Org.). Economia do meio ambiente

. Editora UNICAMP, 1996, cap. 1.
530 de 06 de maio de 2011. Cria grupo de trabalho para 

<http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/036-2011.pdf>. Acesso em: 01.08.2018.
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VERA531 = (VUD + VUI + VO) + VNU

recursos. Entende-

ambiental pelo seu uso presente o 532 O valor de uso pode 

represente o consumo ambiental) e derive de uma 

-

533

Os component -los 

do quadro abaixo: 

Tabela 13 -

DO VALOR

VALOR DE 

USO

VALOR DE 

CONCEITOS Valor de uso 

direto

Valor de uso 

indireto

Valor de Valor de 

(continua)

531

NBR 14653-6: 2008, p. 06.
532 BRASIL. DEA. .

. Rio de Janeiro
533 BRASIL. DEA. .

planejamento de longo prazo do setor e p. 06.



DO VALOR
VALOR DE USO

VALOR DE 

534

ambientais 

apropriados 

diretamente da 

recurso e 

consumidos 

hoje.

ambientais que 

e apropriados 

indiretamente 

hoje.

Bens e 

ambientais de 

usos diretos e 

indiretos a 

serem 

apropriados 

no futuro.

associado ao uso 

atual ou futuro e 

que reflete 

ou
535

EXEMPLOS Peixes, 

moluscos pelo 
536

Simbologia das 

baleias

Fonte: MOTTA, R. S. da. Economia ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

-6: 

complementares, 
-estar diretamente da 

relacionados indiretamente com as mu

534

Economia ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.12.
535

conceito no mister de avaliar os 

.
6, n.3, p. 59-83, set/dez. 1999, p. 67.

536

-
Processes and Patterns of Oceanic 

Nutrient Limitation. Nature Geoscience, v.6, n.9, p. 701-710, set. 2013.
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-
537

8 versus

ambientais nas tomadas de 

alternativas de desenvolvimento para uma atividade.538

de poss

danos ambientais: a primeira mensura 

concluem dois pesquisadores no tema.539

preventivo, se

de Saneamento Ambiental (CETESB 
540

537 Cf. ABNT. NBR 14653-6: 2008, p. 06.
538 SCHAEFFER-NOVELLI, Y.; TOGNELLA DE ROSA, M. M. P. Ecossistema manguezal, o desenvolvimento 

In: Congreso Latino americano de Ciencias Del Mar, 1995, Buenos Aires, 
p.196.
539 SILVA, T. B.
periciais. 
<http://rbc.org.br/ojs/index.php/rbc/article/view/101/pdf_39>. Acesso em: 01.08.2018.
540

Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p.98.



ambiental 

8

escolha da metodologia: (i) primeiramente, devem ser caracterizadas as fontes que geraram os 

impactos; (ii) em seguida, devem-se identificar os impactos ambie

posteriormente, faz-

ambientais, chega- espondentes.541

542

presente trabalho, 

metodologias escolhidas foram sistematizadas e sintetizadas no quadro a seguir, para que seja 

541 TOLMASQUIM, M. T. et al. Meto . Rio de 
Janeiro - 2000. 
542 MOTTA, R. S. da. .

(COBIO/MMA), 1997, p.13.
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Tabela 14 -

Produtividade 

Marginal

543 Sendo 

assim, o valor do recurso natural para 

544

atividade pesqueira

Os ecossistemas, principalmente os 

extremamente complexas. Dessa 

precisas.545

no recurso ambiental, 

principalmente nos casos em que 

efeitos

peixes que vivem nos manguezais 

historicamente contaminado.

(continua)

543 SINISGALLI, P. A. de A. : estudos de caso. 226f. Tese de 
Doutorado em Economia Instituto de Economia, UNICAMP, Campinas, 2005, p.44.
544 SINISGALLI, P. A. de A. : estudos de caso. 226f. Tese de 
Doutorado em Economia Instituto de Economia, UNICAMP, Campinas, 2005, p.43.
545 MOTTA, R. S. da.. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.



mercado de um bem material, 

atributos ambientais relacionados.546

a se pagar a mais por uma 

propriedade que conta com esses 

ia limpa, 

mesma forma, pode ser calculada a 

de danos aos atributos ambientais.  

Custo de 

Viagem 

Identifica o valor do recurso natural 

pela curva de demanda da atividade 

de lazer proporcionada.547

mensurada a disponibilidade que o 

custos totais de viagens.548

valora o recurso ou o dano em si. 

Limita-se a calcular o quanto o 

consumidor gasta efetivamente 

para desfrutar do recurso 

ambiental. 

(continua)

546 MOTTA, R. S. da.. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
547 Cf. ABNT. NBR 14653-6: 2008.
548 GRASSO, M.; TOGNELLA, MMP.; SCHAEFFER-

Org.). 
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p. 62.
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Contingente 

Consiste em entrevistas, com uma 

amostra de consumidores, para 

549

respostas dos consumidores. Em 

alguns casos, as respostas podem 

representam a verdadeira 

valora o recurso ou o dano em 

Custo de 

m que 

o recurso ambiental levou para ser 

recuperado. 550

Havendo a possibilidade de se 

calcular os custos totais para a 

-

de medidas concretas de 

efetiva dos bens lesados. Pode ser 

deve ser gasto em medidas de 

(continua)

549

economia e meio ambiente. . -83, set/dez. 1999, p.73.
550 Cf. ABNT. NBR 14653-6: 2008.



Custos de 

Evitados 

Ao se preservar um recurso 

atingida. Podem igualmente ser 

calculados os ganhos ambientais pela 

desmatamento evitado.551

Devido a esse fato, trata-se de um 

Custos de 

controle 

Evitados 

Estima os gastos que foram evitados 

atividades ofensivas ao meio 

ambiente.552 Ex.: gastos com 

derramamento

evitariam danos praias

-lo.

(continua)

551 MOTA, J. A. e
(Org.). Economia do Meio Ambiente: Rio de Janeiro: Elsevier,
552 Cf. ABNT. NBR 14653-6: 2008.
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Custos de 

Oportunidade 

Avalia o custo de oportunidade de 

ambiental. Ou seja, considera os 

desenvolvimento de uma atividade 
553

recurso natural, nem mesmo o dano 

decorrente, mas sim o custo de 

(continua)

553 Cf. ABNT. NBR 14653-6: 2008, p. 9.



CETESB 

Danos Causados 

por Derrames de 

seus Derivados 

em Ambiente 

seus derivados no ambiente marinho. 

considerados os seguintes fatores 

do produto no ambiente e a 

aos fatores, possibilitando que o valor 

ou danos verificados.554

decorrentes de derramamentos de 

documentos citados.

8

554

ARPEL'94. Rio de Janeiro, 1994, p.01.
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-

danos causados por derramamento

Va
555 -

para o tema, sendo, portanto, uma tentativa pioneira no Brasil de valorar dano

556

Conforme exposto na tabela 14, a metodologia considera os seguintes fatores relevantes 

dos a partir da gravidade do derramamento

particularidades dos ambientes ou monitoramentos.557

Dito de outro modo, a metodologia vo principal a 

dos danos ambientais decorrentes dos derramamentos no mar, mas sim, concentra-se em ser um

555 MARCELINO, A.; HADDAD, E.; AVENTURATO, H.; CAMPOS, M. V.; SERPA, R. R..

marinho
556 COSTA, D. M. B. 

de Mestrado -
Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, dez. 2012, p.92. 
Disp http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/daniele_costa.pdf>. Acesso em: 01.08.2018.
557

ARPEL'94. Rio de Janeiro, 1994, p. 02.



558

mensura fielmente os danos ambientais decorrentes do acidente.559

derramamento

-
560

561

caput

do artigo 944 

esfera civil. 

558 MARCELINO, A. et al

ARPEL'94. Rio de Janeiro, 1994, p. 02.
559 COSTA, D. M. B. 

de Mestrado -
Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, dez. 2012, p.92. 

http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/daniele_costa.pdf>. Acesso em: 01.08.2018.
560 COSTA, D. M. B. 

de Mestrado -
Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, dez. 2012, p.93. 

http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/daniele_costa.pdf>. Acesso em: 01.08.2018.
561 MPSP.  2012.

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/relat%C3%b3rio%20final%20-
%20retificado_0.pdf>. Acesso em 19.08.2018.



298

562

derramamento

metodologia permanec

incidentes, observa-

se qu

derramamentos.563

sendo mais recomendada, tem uma grande im

exclusivamente considerando certas peculiaridades dos derramamento

564

metodologia da CETESB seri -

com clareza este posicionamento: 

-

CETESB, atendidas, evidentemente, as particularidades do caso em exame e 

562

danos causados por derrames de 

563 COSTA, D. M. B. 
de Mestrado -

Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, dez. 2012, p.92. 
http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/daniele_costa.pdf>. Acesso em: 01.08.2018. 

564 r Derrames de 

ARPEL'94. Rio de Janeiro, 1994, p.09.



- -se, ainda, por traduzir medida que evita 
quantum

observados os seus cinco aspectos relevantes (volume, 

severidade do risco ou dano gerado, que varia de 0 a 0,5, e ressalvada a necessidade 

-
-

que incorpora a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo que dispensa e deve 
-

75.2001.4.
24/06/2015).

Importante mais uma vez ressaltar que, nos julgados analisados na presente tese, a 

objetivo para re

os Tribunais avaliaram outros fatores, como o comportamento de boa-

a

seguir , ilustra esse entendimento: 

tela, estimou em US$ 354.813,00,

medidas tendentes a reduzir o impacto causado ao meio ambiente pelo derramamento 

modo a privilegiar o comportamento pautado na boa-
-

38.2008.4.03.6104/SP, Rel. Antonio Cedenho, Terceira Turma, publicado em 
19/02/2018).

No julgado a seguir, o Tribuna

-

imediata, deve ser considerado pelo impacto ambiental causado.

-se que dois fatores relevantes devem ser 
considerados no momento de valorar a gravidade do dano para fins de se calcular o 

ambiente 
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do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

19. Pr

reto, sempre buscando 

tal

objetivas, partindo de uma diretriz 

apenas para

(...)

quantum 

ambiente, na medida do poss
do dano, parece-

-

explicitado em moeda corrente nacional, ou seja, a ser convertido em reais segundo a 
Brasil para a data do 

-
47/1985), e 

integralmente aplicado em medidas para o controle e restabelecimento do ecossistema 
0801665-

62.2014.4.05.8500, Rel. Manoel de Oliveira Erhardt, Primeira Turma, julgado em 
20/02/2016).

Diante do exposto, da CETESB pode ser utilizado como base 

mar.565 Ou 

ser aprimorado, ou 

565

o ou de seus Derivados no Ambiente Marinho. 
ARPEL'94. Rio de Janeiro, 1994, p.09.



Nesse sentido, pode-

8

8 extrapatrimoniais

Direito Civil, deve-

ser reparado?

-

forma foi lesada, direta ou indiret

Grasso, Tognella, Schaeffer-

s agem de 
566

Um mesmo evento pode causar danos tanto aos seres humanos, quanto aos bens e 

5, derramamentos

dentificados os tipos de 

566 GRASSO, M.; TOGNELLA, MMP.; SCHAEFFER-
ezal. In: MAY, P. (Org.). 

Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p. 57.
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danos decorrentes dos derramamento

mais apropriada a cada um deles. 

8

5, o dano 

coletivos.567

injusto, que atinge aspectos patrimoniais ou morais lesados.568

O dano patrimonial se relaciona a bens e coisas materiais, e, por isso, pode ser mais 

facilmente quantificado e reparado.569 exemplo, tem o custo de 

Nos casos de derramamento cados os seguintes danos 

empresas de turismo; (iii) danos diretos ou indiretos aos

preju zos aos mercados de peixes e alimentos;  (v)  despesas com limpeza da costa e com 
570

derramamento

571

567 Direito do Ambiente, p. 325.
568 LEMOS, P. F. I. Direito Ambiental

125.
569 LEMOS, P. F. I. 
RT,. 2008, p. 120.
570 The cost of oil pollution at sea: an analysis 
of the process of damage valuation and compensation following oil spills.

Santiago: Consello da Cultura Galega, 
2003, jan. 2004, p.07. https://bit.ly/2r0fDeN>.  Acesso em 05.08.2018.
571 Revista 

Ec , v.24, 2015, p.207.



mento de todos os agentes afetados em todas 

572

5,

impacto global da economia,573

sofrido

ainda que, nele, prepondere a 

574

derramamento
575

Por outro lado, no caso dos danos extrapatrimoniais, os mais comuns derivados dos 

derramamento

572 INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION (IOTPF). AMOCO CADIZ, France, 
https://www.itopf.org/in-action/case-studies/case-study/amoco-cadiz-france-1978/>.

Acesso em: 10.11.2017.
573 The cost of oil pollution at sea: an analysis 
of the process of damage valuation and compensation following oil spills.
Economic, social and environmental effects of the Santiago: Consello da Cultura Galega, 

https://bit.ly/2r0fDeN>. Acesso em 05.08.2018.
574 The cost of oil pollution at sea: an analysis 
of the process of damage valuation and compensation following oil spills.

Santiago: Consello da Cultura Galega, 
2003, jan. 2004, p.08. https://bit.ly/2r0fDeN>.  Acesso em 05.08.2018.
575 POFFO, I. R. F.

. 119f. -D Programa de Estudos 
- (PUC/SP

Paulo, jna. 2011, p.96. 
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moradores do entorno.576

-estar podem ser observadas a partir de uma 

derramamento.577

derramamento

dos danos, mas q

Entretanto, para a 

interdisciplinares.578

8.2.3.1.2

danos ao ser humano (pat

deste fato, pergunta-

nte 

576 The cost of oil pollution at sea: an analysis 
of the process of damage valuation and compensation following oil spills.

Santiago: Consello da Cultura Galega, 
l em: <https://bit.ly/2r0fDeN>. Acesso em: 05.08.2018.

The cost of oil pollution at sea: an analysis 
of the process of damage valuation and compensation following oil spills.

Santiago: Consello da Cultura Galega, 
2003, jan. 2004, p.07. D https://bit.ly/2r0fDeN>.  Acesso em 05.08.2018.
578 ,
especial de Meio Ambiente, 2011, p.27.



Para que seja bem-

Individuais (PEIs) e em Planos 579

580

-se 

anteriores ao impacto.581

valores a elas associados permite a rea

582

caracteriz

derramamentos, mas 

medid

nos Estados Unidos.583 Entretanto, conforme 

579

sobre a obrigatoriedade de dispor dos meios adequados
<https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/vazamentos-de-oleo/preparacao-para-
resposta/planos-de-contingencia-para-vazamentos-de-oleo-no-mar/>. Acesso em 02.04.2018.
580 ARAUJO, R. C. la

<http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/valoracao-do-dano-ambiental-em-inquerito-civil-
publico>. Acesso em: 01.08.2018.
581 GRASSO, M.; TOGNELLA, MMP.; SCHAEFFER-

Org.). 
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p. 51.
582 PAIVA, R. F Revista 

, v. 24, 2015, p.205.
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ge

-

ambientes a serem protegidos e sacrificados, permitindo o direcionamento adequado das 
584

principais: (i) sensibilidade ambiental do litora (iii) 

585

s ambientes marinhos e costeiros, destaca-

586

caracteriz

derramamento

Entretanto, mesmo nos casos em que o ambiente afetado era suficientemente conhecido, 

584

identific

BRASIL
http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-

oleo>. Acesso em 01.08.2018.
585

-Alagoas/Pernambuco- Foz do 
- nhas (2017); Campos (2017); Pelotas (2017) Cf. BRASIL

do Meio Ambiente. 
<http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo>. Acesso em 01.08.2018.
586 Revista 

, v.24, 2015, p.209.



mais atingidos pelos 

derramamentos, destacam-

587

Schaeffer-N

pertencentes ao

588

por Grass

pe
589

587 GRASSO, M.; TOGNELLA, MMP.; SCHAEFFER-
Org.). Economia Ec

Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p. 51.
588 SCHAEFFER-NOVELLI, Y.; TOGNELLA DE ROSA, M. M. P. Ecossistema manguezal, o desenvolvimento 

In: Congreso Latino americano de Ciencias Del Mar, 1995, Buenos Aires, 
p.196.
589 GRASSO, M.; TOGNELLA, MMP.; SCHAEFFER-

Org.). 
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p. 73.
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dos

mercado acabam sendo 

Devido a esse fato, a Assembleia Geral do Fundo IOPC,590

ser aceitas apenas se os danos pudessem ser medidos por custos financeiros incorridos, em 

derramamento.

591 por 

exemplo, o custo dos danos para pescadores recreativos foi estimado em aproximadamente 100 

592

590

-
em:<https://www.iopcfunds.org/>. Acesso em: 01.08.2018. 
591O navio-

-se em 
https://www.itopf.org/in-action/case-

studies/case-study/erika-west-of-france-1999/>. Acesso em: 01.08.2018. 
The cost of oil pollution at sea: an analysis 

of the process of damage valuation and compensation following oil spills.
Santiago: Consello da Cultura Galega, 

2003, jan. 2004, p.09. https://bit.ly/2r0fDeN>.  Acesso em: 05.08.2018.



-derramamento

Schaeffer-Novelli e Varjabedian defendem que parte dos danos vai se manifestando ao 

593

-
594

magistrado. 

um lado, fica claro o fato de que danos decorrentes de derramamento

Nos casos de derramamento

tipos de derramamentos, quanto da diversidade de ambientes possivelmente afetados. 

593 SCHAEFFER-
o de Minas Gerais 

, e , 2011, p.51.
594 POZZI NETO, D. -

Mestrado -
, p.94.
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utilizados pelos

595

596

valor contingente.597

recurso ambiental, ma

595SCHAEFFER-

, e , 2011, p.51.
596 O Navio EXXON VALDEZ encalhou em Bligh
de 
<https://www.itopf.org/in-action/case-studies/case-study/exxon-valdez-alaska-united-stated-1989/>. Acesso em:
05.08.2018.
597 MAY, P. H. Globalization, Economic Valuation, and Natural Resource Polices in Brasil. In: ______ (Editor). 
Natural Resource Valuation and Policy in Brasil Methods and Cases. Nova Iorque: Columbia University Press, 
1999, p.23.



598

A autora sugere que, para tanto, caberia um estudo mais apurado para avaliar a 

viabilidade de se utilizar os atributos adotados no art. 31-

substit

status quo ante. 599

Como parte da metodologia proposta pela autora, peritos, preferencialmente com 

quesitos claros e objetivos formulados por 

600

Entretanto, entende- por meio desta metodologia, apenas a parcela 

danos decorrentes de derramamento

Assim, visando abranger tal complexidade de danos ambientais decorrentes dos 

-
601 em sua Tese de 

Doutorado, que apresenta um estudo de caso do Complexo REDUC-DTSE, vazamento ocorrido 

-

598 ,
especial de Meio Ambiente, 2011, p.30.
599 ,
especial de Meio Ambiente, 2011, p.28.
600 ,
especial de Meio Ambiente, 2011, p.29.
601 MONTEIRO, A. : o 
estudo de caso do Complexo REDUC-DTSE. 293f. Tese de Doutorado -

p.180.



312

(
602

e da 

pluralidade e complexidade dos danos decorrentes. Entretanto, mesmo assim, as metodologias 

o ambiente. 

derramamento

es dos danos 

precisam ser adaptados para atenderem a tais demandas. 

8

ambiente que surgiram 

603

604

itados e incapazes de 

-danos.

602

: o estudo de caso do Complexo REDUC-DTSE. 293f. Tese de Doutorado
-

Rio de Janeiro, 2003, p.180.
603 ______ (Org.). Economia 

Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p.05. 
604 ______ (Org.). Economia 

Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p.06.



de todos os seus atributos; e, segundo, que estes 

-uso.605

-se avaliar a perda na 
606

buscam aplicar as 

danos que perduram por um tempo, ou que se revelam em tempo futuro, que podem ser 

significativos do que os causados pelos danos agudos. 

Verifica-se que

607

605 MOTTA, R. S. da. .

(COBIO/MMA), 1997, p.11.
606 MONTEIRO, A. : o 
estudo de caso do Complexo REDUC-DTSE. 293f. Tese de Doutorado -

o de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 2003, p.179.
607 SCHAEFFER-

, e , 2011, p.53.
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s e recursos ambientais parecem estar longe de serem efetivamente 

sendo 

608

Schaeffer-

recorrentes geradoras de eq
609

Diante desse fato, pergunta-

na esfera do direito Civil Ambiental. 

rdadeira perda ambiental. Geralmente, magistrados 

estipulam valores de multas considerando limites legalmente determinados, ou encaminham as 

partes acordos e Termos de Ajustamento de Conduta.610

608

economia e meio ambiente. . -83, set/dez. 1999, p.64.
609 SCHAEFFER-NOVELLI, Yara; VARJABEDIAN, R. Va

, e , 2011, p.54.
610 ARAUJO, R. C. 



Entretanto, nos casos de responsabilidade civil ambiental, o ju

ser aceita nos casos de total impossibilidade de se reparar ou compensar o dano. 

O ponto crucial nos casos de derramamento ente de outros sistemas 

afetado devem ser priorizadas. Nesse sentido, a

ambiental deve ser consultado sobre a viabilidade.611

612

- -a como tal.613

irecionado para fundos de interesses difusos e deveria 

demonstrado a seguir. 

<http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/valoracao-do-dano-ambiental-em-inquerito-civil-
publico>. Acesso em: 01.08.2018. Acesso em: 01.08.2018.
611 GABARDO, I. et al. Lessons Learned On Oil Spill Environment Impact Assessment: 10 Years of Petrobras 
Experience Review. International Oil Spill Conference Proceedings, mar. 2011. 
612 GRASSO, M.; TOGNELLA, MMP.; SCHAEFFER-

Org.). 
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995, p. 50.
613 BENJAMIM, A. H. V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de 
A. (Org.). Doutrinas Essenciais
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9
DERRAMAMENTO

9.1. Contexto Mundial

dades diferentes das 

, em 

muitas vezes vinculados as seguradoras, que se 

constituem , provenientes de empresas de um 

mesmo ramo de atividades. 

internacionai derramamento

danos ambientais provenientes de derramamento

9.1.1. International Oil Pollution Compensation Fund

4, o International Oil Pollution Compensation

Fund614

com base no regime de responsabilidade trazido pel

sobre Responsabilidade Civil de 1969.615

A referida a

ita 

1969,

614 INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUNDS. Liability and compensation for oil 
pollution damage: Texts of the 1992 Civil Liability Convention, the 1992 Fund Convention and the 
Supplementary Fund Protocol. London: International Oil Pollution Compensation Funds, 2018. 
<https://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/Text_of_Conventions_e_01.pdf>. Acesso em: 
09.08.2018.
615

ratificado ou aderido ao Fundo de 1992. Fonte: <https://www.iopcfunds.org/about-us/membership/map/#>.
Acesso em: 09.08.2018.
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excede a responsabil

ato de guerra ou causado por um navio de guerra, ou 

que o dano foi resultado de um acidente envolvendo um ou mais navios, conforme definidos na 

recebido, em um ano-

pesado, recebidos em um porto ou terminal instalado em um Estado-
616

pagamentos antecipad

-se 

o Fundo Suplementar,617

adicionais, possibilitan

-

participar por conta do modelo da respo

6

de um navio que foi envolvido em um derramamento seria isento de responsabilidade. Ademais, 

-

dano ambiental.

616 https://www.iopcfunds.org/about-us/what-we-do/oil-reporting-and-
contributions/>. Acesso em: 09.08.2018.
617 https://www.iopcfunds.org/about-us/legal-framework/1992-fund-convention-and-
supplementary-fund-protocol/>.Acesso em: 09.08.2018.



9.1.2.

derramamentos. De 

Act Acton Oil Pollution Response),618 as autoridades 

e Municipalidades.

sim de um 

619

custos.620 Ou seja, trata-

621

618 . Act on Oil Pollution Response. Helsinki, 2009. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2009/en20091673.pdf>. Acesso em: 09.01.2018.

619 http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Finnish_Oil_Pollution_Fund>.
Acesso em 08.09.2018.
620 http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Finnish_Oil_Pollution_Fund>.
Acesso em 08.09.2018.
621 http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Finnish_Oil_Pollution_Fund>.
Acesso em 08.09.2018.
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atuam diretamente, bem como os muni 622

derramamentos. Entretanto, o trabalho acaba sendo 

para orientarem empresas pri

Entretanto, nem sempre as empresas privadas agem adequadamente. A ideia de 

de equipamentos adequados e com um contin

fundo adequad

derramamentos.

9.1.3. Ship-

rceiros, 

622 http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Finnish_Oil_Pollution_Fund>.
Acesso em 08.09.2018.



, Ship-Source

Oil Pollution Fund 623

o.624 O fator inovador 

destina- derramamento

-petroleiros, 

derramamento

identificada.625

626

em que o Fundo pode ser acionado, sendo mais comuns os casos em que os pedidos de 

derramamento ou se 

desconhecimento do causador.627

governamentais podem reivindicar a

proveniente de navios.628 Depois que o Administrador indeniza o pleiteante, ele tem o dever de 

623 http://www.tc.gc.ca/eng/marinesafety/liability-compensation-ship-source-oil-
spills-4512.html>. Acesso em: 01.09.2018.
624

foram determinadas em $174,611,294. Fonte: <http://sopf.gc.ca/?page_id=256>. Acesso em: 01.09.2018.
625 Ship-Source Oil Pollution Fund
<http://sopf.gc.ca/?page_id=460#toggle-id-9>. Acessoem: 01.09.2018.
626 Marine Liability Act.An act respecting marine liability, and to validate 
certain by-laws and regulations. http://laws-
lois.justice.gc.ca/PDF/M-0.7.pdf> Acesso em: 09.08.2018.
627 Ship-SourceOilPollutionFund
<http://sopf.gc.ca/?page_id=460#toggle-id-1>. Acesso em: 01.09.2018.
628 Marine Liability Act. . Marine Liability Act. An act respecting 
marine liability, and to validate certain by-laws and regulations. 
<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/M-0.7.pdf> Acesso em: 09.08.2018.
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pertinente, o ressarcimento dos 

valores pagos (quando se enquadrar nos casos previstos em lei).629

Um ponto interessante do 

totalmente capitalizado.630

9.2. Contexto brasileiro

provenientes de derramamento

meio de Projeto de Lei que terminou rejeitado e arquivado. 

631

-

idrocarbonetos.

e tinha como justificativa, dentre outros argumentos, a imensurabilidade dos impactos 

ustificativa, o autor do 

pr alegou que:

para arcar com tais custos.

629 Marine Liability Act. An act respecting marine liability, and to validate 
certain by-laws and regulations. http://laws-
lois.justice.gc.ca/PDF/M-0.7.pdf> Acesso em: 09.08.2018.
630

Marine Liability and 
Information Return Regulations SOR/2016-307 <http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-307/page-1.html>. Acesso em: 09.08.2018.
631 putados. 623

em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=57043BCEADD76C46FE802EA0
FA8F1F69.proposicoesWebExterno2?codteor=450876&filename=PL+623/2003>. Acesso em: 09.08.2018.



o segundo 

Ambientais.

iveira Filho (PL/PR), 

apresentado em 25 de outubro de 2005,632

posicionar a favor do PL de 2003, agora sob relatoria do Deputado Arnaldo Jardim (PPS/SP). 

responsabilidade dos 

ANP. Da mesma forma, votaram contra os outros dois PLs apensados, pois defendiam que os 

do pe

apresentou substitutivo aos P

633

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

oposto.634

-

632 623, de 2003, prop
em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=350526&filename=PRL+1+CMADS
+%3D%3E+PL+623/2003>. Acesso em 12.11.2018.
633

634 Parecer sobre o 623-
B, de 2003. http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/975274.htm>. Acesso em: 
12.11.2018.
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inciso II,635

apensos, foi, enfim, arquivado

maio de 2012.

denominadas royalties.

Defende-

derramamento

detalhados. 

acerca dos projetos 

contemplados pelas 

9.2.1. Fundos Federais

9.2.1.1. Fundo de Defesa de Direitos Difusos FDD

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

a que a 

635

Ressalvam- esde 

que:[...]II 



Federal636 ou por Conselhos Estaduais,637

ursos devem 

(FDD).638

danos cau

ao deixar claro que os recursos arrecadados639

636 As indeni

pressupostos dos 

Estaduais.
637

638

financia

639 1.306/1994 especifica a origem das rece Constituem recursos do FDD, o 
- arts. 11 e

de 1985; II - desde 
-

art. 100, 
IV -

V -
11 de junho de 1994; VI - dos rendimentos auferidos com a - de outras 
receitas que vierem a ser destinada ao Fundo; VIII -

1.306/1994, foi revogada pela Lei 
13.146/2015. 
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medida com 

revertida ao fundo.

Salles640 e Dellore641

em ser compreendidos de forma 
642 Partindo desse entendimento, Dellore 

ambiente.643

defende-

muitas vezes poderia ser pelo menos em parte reparado 

fundo. Na verdade, entende-

podem de forma alguma ser reparados.

7,

640 SALLES, C. A. de. RT, 1998, p.315
641 DELLORE, L. G. P.
comparativa com instrumentos norte-americanos. Revista de Direito Ambiental. -139, 
abr./jun. 2005. 
642 SALLES, C. A. de. RT, 1998, p.315
643 DELLORE, L. G. P.
comparativa com instrumentos norte-americanos. Revista de Direito Ambiental. -139, 
abr./jun. 2005. 



644

Nesse sentido, defende-

afetadas pelo dano. 

-se 

do real objetivo para o qual o fundo foi criado. Levando-

danos, ine

-

inclusive o 

Fundo Nacional do Meio Ambiente.645

As regras que regem o FDD determinam, na 

646

parte

563.326.342,06 (2015), 775.034.487,75 (2016), e 591.748.123,54 (2017).647 Importante 

sendo: R$ 192.407,34 (2015), 2.732.991,28 (2016), e R$ 4.313,766,06 (2017). Ocorre que 

644SENDIM, J.. De Souza Cunhal. 

645 MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. ed., 2017, p. 452.
646 PINHO, H.G..

647 http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-
difusos/anexos/valores-arrecadados-receitas-do-fdd-lei-9008_95-1.pdf/view>. Acesso em: 01.09.2018.
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648

em geral.

Difusos, realizada em 2017, revelou que, de um total de 1.691 propostas recebidas pela 

Secretaria-Executiva do CFDD, 895 foram habilitadas, cujo valor total dos projetos variava do 

R$ 100.000,00 R$ 350.000,00.649

18 projetos foram seleci

650

os projetos para 2016, sendo 470 da 

praticamente a metade. Entretanto, dos 897 projetos, 26 foram 

651

648 http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/consumidor/direitos-difusos/arrecadacao>. Acesso em: 02.09.2018.
649 retiradas de: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-
difusos/anexos/selecao-de-projetos-2017-2018>. Acesso em Acesso em: 02.09.2018. 
650BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor. , de 11 
de outubro de 2017. 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-
difusos/anexos/portaria-09-resultado-final.pdf>. Acesso em 02.09.2018.
651BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor.

o de 2016. Unidade Prestadora Consolidadora: Secretaria Nacional do Consumidor. Unidade 
Prestadora Consolidada: Fundo de Defesa de Direitos Difusos.
<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/anexos/relatorio-de-gestao-do-exercicio-
de-2016.pdf>. Acesso em 02.09.2018.



por recursos. Diante desse fato, Morato Leite e Dantas defendem que os recursos devam ser 

652

derramamento

derramamentos

FDD. Na 

8,

derramamento

mostram claramente que o mecanismo de repasse das verbas

derramamento

Se, por um lado, os danos por derramamento

irrepar

O Brasil conta com outros fundos federais e municipais. Importante pontuar que para o 

Fundo de 

9.985/2000);

e

(FPBRN SMA/SP) (Decreto Estadu

652 LEITE, J. R. M.; DANTAS, M. B. Algumas
lesados. Revista dos Tribunais. 726, abr. 1996, p.82.
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9.2.2. Fundos Estaduais

9.2.2.1. Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) SP

O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) foi criado pela Lei Estadual 

resses difusos ou coletivos de forma ampla, incluindo danos ao meio 

6.536/1989).

de incentivos 

No resultado 653 foram 

para 

653 GOVERNO DO 
ESTADO D -

Resultad

<http://www.justica.sp.gov.br/portal/site/SJDC/menuitem.950ae5e425a1881721d46c70390f8ca0/?vgnextoid=02
0ce86057880410VgnVCM10000093f0c80aRCRD&vgnextchannel=020ce86057880410VgnVCM10000093f0c8
0aRCRD&vgnextfmt=default>. Acesso em 31.10.2010.



654 Entre os 149, entre

nenhum 

9.2.2.2. SP

uem o Fundo. Dentre eles, merece 

destaque o inciso IV, que indica, como fonte,

de royalties).655 Entretanto, quando a

656

(i) drenagem urb

projetos; (viii) planejamento; e (ix) outros. Ou seja, aparentemente, nem mesmo a parcela da 

danos e ambientes diretamente afetados.

654A exemplo do  projeto da Prefeitura Municipal d

, o projeto do Grupo 

655 [...] IV 

Conselho Estadual de Geologia e Recursos Minerais COGEMIN, pela 

656 http://www.saneamento.sp.gov.br/informacoes_fehidro.html>. Acesso em: 
01.11.2018.
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9.2.2.3.

RJ

Ambiental (Decreto-

recursos do FECAM pode

-

governamentais, sem fins lucrativos.

grande parte 

provenientes dos royalties

fundo corresponde a 2016.657 Apesar da principal receita do fundo ser proveniente dos royalties 

e mesmo assim receberam quantias 

inexpressivas perto das arrecadadas. 

9.2.3. parciais

657 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de estado do ambiente. Fundo Estadual de 
Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM). 

<http://www.fecam.rj.gov.br/dwld/Relatorio_Anual_2016.pdf>. Acesso em: 31 out. 2018.



meio do pagamento de quotas,658

transportado ou vendido.  

financeira de respostas derramamentos, o

,

vez que, os fundos cobrem parte, ou totalmente os custos 

, ressarcindo as despesas comprovadas por aqueles que se 

.  

derramamento

federais, como a Cetesb (SP) e o IBAMA, 

derramamento

dos danos, mas inclusive fomentar a compra de equipamentos, o custo de treinamentos para 

659

658 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. de. Dano ambiental
2012, p. 222.

659

1993
Social. 1993, p.20. 
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responsabilidade ao real causador do dano. Para tanto, o mecanismo de regresso deve ser 

-se que o melhor modelo 

-

Entende- derramamento

royalties660 arrecadados. Primeiramente, cumpre 

ambiental.661

660

pelas empres

em:<http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-
participacoes/royalties>. Acesso em: 01.09.2018.
661



am

Ademais, a origem dos royalties

maior causador de acidentes que geram derramamento

transporte d

derramamento

recolhidas por outros motivos. 

derramamento

de verbas de um fundo comum. 

tratam respectivamente as , 12.276, de 30 de junho de 2010, e 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona 
econ

-
no mbro de 2010.
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10 DERRAMAMENTOS

10.1. Seguros ambientais

10.1.1. Risco nos seguros ambientais

de vida e ao meio 

ambiente; bem como proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as atividades que coloquem em 

Federal, de forma tradicionalmen

institui o ivil brasileiro. O artigo 757662 traz os elementos essenciais desse tipo de 

contrato, quais sejam: a garantia do interesse do segurado, a partir de um pagamento de um 

por 

Destaca-
663 O agrupamento de riscos em um mesmo contrato 

664

Quando falamos em riscos ambientais abarcados pelos seguros, devemos reconhecer 

que tais instrumentos devem contar com uma estimativa de riscos que abranja tanto os danos 

imediatos, quanto os danos futuros e incertos.665 Normalmente, a estimativa dos riscos

662

663 TZIRULNIK, E.; CAVALCANTI, F. de Q. B.; PIMENTEL, A. O Contrato de Seguro de acordo com o novo 
2003, p.30.

664 POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p.06.
665 DINIZ, M. H. : Saraiva, 999, p. 321.
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dos seguros 

ambientais,666

derramamento

tanto no sentido preventivo, quanto mais frequente

destacam-

667

garantia de reme
668

internacionalmente como Protection & Indemnity (P&I)

cobertos pelas 669

5

estar em um momento 

futuro e incerto.670

666 MONTI, A. Environmental Risks and Insurance. A comparative analysis of the role of insurance in the 
management of environment-related risks. In: Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD). OECD Report: Environmental Risks and Insurance. Paris: OECD, jun. 2002, p.06.
667

objetivo prevenir a 

dades e projetos a serem formulados e executados de forma 
participativa e integrada pelos governos federal, distrital, estaduais e municipais e pela sociedade civil.
668 BRASIL. MMA. resposta r e ambientais 
com produtos q perigosos P2R2. , 2007, 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_p2r2_1/_arquivos/livro_2007_106.pdf>. Acesso em: 01.08.2018.
669GARD. Rules 2018. Denmark: Rosendahls, 2018, p. 66-73. 
<http://www.gard.no/Content/24908198/Rules_2018_web.pdf>. Acesso em 01.08.2018.
670 ; MACHADO, P. A. L. 
(Orgs.). Doutrinas Essenciais: Direito Ambiental .5, 2011, p. 254.



observadas apenas no futuro.671

partir de um risco, conduta, ou de danos presentes.672 Assim, diante da possibilidade de danos 

considerado o risco futuro, aquele que se protrai no tempo. 

No campo dos derramamento

perpetuar no tempo ou emergirem em momentos posteriores ao incidente, como no caso dos 

Nesse sentido, os

decorrentes de derramamento ente nos 

modo, a sociedade como um todo acaba arcando em parte com as externalidades. De acordo 

com Ashford, para

individuais causados pela empresa.673 Nesse sentido, destacam-se os seguros como mecanismos 

garanti

derramamento de 

de

Brasil?

671 POLIDO, W. A. Programa de Seguros de Riscos Ambientais no Brasil desenvolvimento atual. 
Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros 015, p.100.
672 CARVALHO, D. W. de. Dano ambiental futuro
Livraria do Advogado, 2013. p.194.
673ASHFORD, N. A. et al.. The Encouragement of Technological Change for Preventing Chemical Accidents:
Moving Firms from Secondary Prevention and Mitigation to Primary Prevention. A Report to the U. S. 
Environmental Protection Agency, Center for Technology, Policy and Industrial Development at MIT, Cambridge, 
MA, July 1993. http://hdl.handle.net/1721.1/1561>. Acesso em 01.08.2018. 
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10

Os programas de seguros ambientais passaram a ser comercializados no Brasil apenas 

em 2004. 

triais, 

comerciais, de transportes de mercadorias. Entretanto, o foco principal desse tipo de seguro se 
674

cap. 4, que trazem a obrigatoriedade de forma expressa. Dentre elas destacam-

ja paga aos que sofrem danos 

causados por derramamento

675

259/93, do Conselho das Comunidades Europeias676 677 do

Parlamento Europeu e do Conselho, que, em seu

674 POLIDO, W. A. Programa de Seguros de Riscos Ambientais no Brasil
Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros 015, p. 59-63.
675 POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, 45, jan./mar. 2007, p.10.
676 CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. , de 01 de 
f
da https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R0259&from=en>. Acesso em: 05.10.2018.
677

Parlamento Europeu e do Conselho,
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=en>. Acesso em: 05.10.2018.



Acton Contaminated Soil,678 determina que os 

maior do que 

pelas autoridades ambientais nos casos de 

Importante ressaltar que a grande maioria dos seguros existentes na Europa e nos 

ntais quando comprovada a 

subjetiva nesses casos, diferentemente do que preceitua a responsabilidade civil por danos 

ambientais. No caso da Dinamarca, por exemplo, 

originados de navio-

Na Alemanha, por sua vez, o Ato de 1990 sobre Responsabilidade Civil Ambiental 

ambientais que causem a morte de pessoas, 

679

sabilidade 

a

relembradas. Ademais, o Decreto-

conhecido internacionalmente por Protection & Indemnity (P&I),

678 DINAMARCA. Acton Contaminated ,
em: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128733>. Acesso em: 05.10.2018.

679 ALEMANHA. Environmental Liability Act,
http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_umwelthg/englisch_umwelthg.pdf>. Acesso em: 05.10.2010.
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Europeia.680

Responsabilidade Civil por danos resultantes de atividades 

destacam-
681

Por fim, o Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental da Comunidade Europeia 

a responsabilidade ambiental das empresas, 

passam por auditorias realizadas pelas seguradoras.682

calculados. 

Com isso, declara o seguro como opcional aos Estados da Comunidade, conforme 

verifica-se:

acumular expe

voluntariamente.683

seguros ambientais:

680 SARDINHA, A. M. . 44f. 
do mar Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, dez. 2017, p.36-
<https://transportemaritimoglobal.files.wordpress.com/2018/02/00-alvaro-sardinha-seguros-no-transporte-
marc3adtimo-tmg-mar-doc1.pdf>. Acesso em: 05.10.2010.
681 CONSELHO EUROPEU. Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous 
to the Environment. European
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c079>. Acesso em: 
05.10.2018.
682 Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental.

<http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_pt.pdf>. Acesso em: 05.10.2018.
683 Livro Branco sobre Responsabilidade Ambiental

<http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_pt.pdf>. Acesso em: 05.10.2018.



gos, decorrentes 

face a uma responsabilidade ambiental mais rigorosa.

No Brasil, as dificulda de 

significativas, visto que o seguro ambiental foi de fato 

regra de responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, o dispositivo que estabelece 

No

ambiental;684

685

de 02 de agosto de 2010 (que i

seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente nos licenciamentos 

ambientais.686

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional dois Projetos de Lei (PL) versando sobre 

segundo.687

684 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 05.10.2018.
685 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm>. Acesso em: 
05.10.2018.
686 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 
05.10.2018.
687

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2180392&ord=1>. Acesso em: 
23.09.2018. 
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688 -

a pessoas e ao meio ambiente em zonas urbanas ou rura

Muito embora o Projeto de Lei busque a obrigatoriedad

seguindo a mesma linha da maioria dos seguros prat

689

038/2017 da Cetesb,690 r

projet

688 , de 2003. Altera dispositivos do Decreto-
de 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=172770&filename=PL+2313/2003>. 
Acesso em: 05.10.2018.
689

ndo for 

em:   
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4ABC7DCE8B4D3FD160C8FBB
C760A134D.proposicoesWebExterno1?codteor=1676141&filename=Avulso+-PL+10494/2018>. Acesso em: 
05.10.2018.
690 CETESB , de 07 fevereiro de 2017.<https://cetesb.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2014/12/DD-038-2017-C.pdf>. Acesso em: 01.10.2018.



691

civil aos agentes poluidores. Defendeu a relatora que os seguros

atividades. 

ros seriam um mecanismo efetivo de 

verba do Fundo Nacional de Meio A

692

Apesar de os

691 Parecer ao 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=988252A0949D21A68904734A19
E2A4AA.proposicoesWebExterno2?codteor=192076&filename=Tramitacao-PL+2313/2003>. Acesso em 
19.04.2018.
692 Parecer ao 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=988252A0949D21A68904734A19
E2A4AA.proposicoesWebExterno2?codteor=192076&filename=Tramitacao-PL+2313/2003>. Acesso em 
19.04.2018.
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r

dos riscos de danos mapeados, tornando sem sentido o direcionamento das verbas para outros 

fins.

Walter Polido acrescenta que a maioria dos seguros de responsabilidade civil 

693 Para o 

apresenta em suas obras694 algumas premissas esclar

seguros, ao concluir, por exemplo, que: (i) a obrigatoriedade limita o desenvolvimento de 

produtos por cada Seguradora;

referent

podendo exercer tal papel; e (vi) a compulsoriedade do seguro pode inviabilizar atividades, 

principalmente quando exercidas por empresas de menor porte. 

10.2.

Os registros indicam que de 1500 a.C. a 300 a.C. havia atividades de trocas de 

mercadoria

693 POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p.11.
694 POLIDO, W. A. Programa de Seguros de Riscos Ambientais no Brasil
Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros 015, p. 219-220; e POLIDO, W. A. Contrato de 

Revista de Direito Ambiental,
n.45, jan./mar. 2007, p.22.



reservavam parte dos lucros em um tipo de fundo comum, para compensar eventuais perdas em 

elaborada em 
695

danos 

10.2.1.

extremamente expressiva de tamanho e biodiversidade e seja potencial e real receptor de 

ligados a atividades onshore e offshore

Protection &

Indemnity

10.2.1.1. Seguros de Responsabilidade Civil 

O Seguro de Responsabilidade Civil encontra-se previsto na 

Conforme se observa 

civil, o segurador garante o pagamento de 

e vazamento.696

695 SARDINHA, A. M. . 44f. 
do mar Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, dez. 2017, p.17-
<https://transportemaritimoglobal.files.wordpress.com/2018/02/00-alvaro-sardinha-seguros-no-transporte-
marc3adtimo-tmg-mar-doc1.pdf>. Acesso em 01.08.2018.
696

ambiental.  POLIDO, W. A. Seguros de Responsabilidade civil:
p.482.
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Ao tratar dos Seguros de Responsabilidade Civil, Walter Polido defende que os riscos 

697

ao meio ambiente e garanta a cobertura aos danos sofridos por bens naturais:

obrigatoriamente garantidos pelas coberturas 

ambientais efetivamente e deve dispor, inclusive, de outra nomenclatura e de modo 
ais consistentes a 

erro.698

10.2.1.2. Seguro de Riscos Ambientais

Antes de 2004, o mercado brasileiro, diferentemente dos Estados Unidos,699 contava 

ambientais se 

700 Os contratos de risco de natureza e acidental referem-se aos 

que se prolatam no tempo.701

derramamento

- -existente e de outras 

702

697 POLIDO, W. A. Seguros de Responsabilidade civil: 1102.
698 POLIDO, W. A. Seguros de Responsabilidade civil:
699

com o respaldo dos seus Resseguradores. S
Contrato de Seguro: a efetividade do seguro ambiental na 

Revista de Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p. 13.
700 POLIDO, W. A. Seguros de Responsabilidade civil: -
1122.
701 POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p.14.
POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p.15.



ue possam ser abrangidos por uma cobertura para danos graduais. 

703

importante nos derramamento 704

de seguro. Assim, pode-

10.2.1.3

incluindo: 

I unidades de armazenamento 

(unidades de 

offshore de armazenamento.705

706

703 POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p.14.
704

705 SUSEP. 

<http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=31124>. Acesso em: 01.08.2018.
706 SUSEP. 

<http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=31124>. Acesso em: 01.08.2018.
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acima especificados. Em outras

10.2.1.3. Seguros de Transportes

fridos 

-se de modalidade de contra
707

708

Sendo assim, no caso

10

709 e destinam-se, 

que por ventura sejam danificadas.710

707 http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-
produtos/seguros/seguro-de-transportes>. Acesso em: 01.08.2018.
708 http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-
produtos/seguros/seguro-de-transportes>. Acesso em: 01.08.2018.
709 SUSEP. 
<http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=25945>. Acesso em: 05.08.2018.
710

seu casco, 

demais pertences ou parte dos mesmos e/ou a outro interesse em risco abrangido por este seguro, em viagem ou 

ou em diques, estaleiros, carreiras ou rampas 
raio, 
SUSEP, 
<http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=16579>. Acesso em: 17.11.2018.



principalmente de veleiros. Devido ao maior fluxo de navios a vapor e ao aumento do risco de 

ilidade, que 

persiste ainda hoje, denominada CollisionClause ou Running Down Clause, que limita o 
711

por derramamento

is

onshore e offshore; e

derramamento

Responsabilidad
derramamento

Custos com medidas impostas por normas governamentais a fim de conter ou 

Responsabilidade Civil sob contrato de salvamento, ou seja, medidas tomadas por 
712

10

-

- -

711 SARDINHA, A. M. . 44f. Disser
do mar Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, dez. 2017, p.28.
712 POLIDO, W. A. Seguros de Responsabilidade civil: -
1124.
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713

Normalmente, os seguros

-

materiais, corporais, pe
714

eventualmente sejam causados por acidentes com derramamento

cau

danos morais e quaisquer 
715

10.2.1.6. Protection & Indemnity (P&I)

Em complemento aos seguros que apresentam natureza de responsabilidade civil e que 

visam 716

O termo Protection Indemnity

refere-

armadores, a exemplo das coberturas para despesas judiciais para def
717

713 http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=4&codigo=18624>. Acesso 
em: 01.10.2018.
714SUSEP. -46

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=4&codigo=18624>.
Acesso em: 01.10.2018.
715SUSEP. -46.

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=4&codigo=18624>.
Acesso em: 01.10.2018.
716 PORTUGAL. ASF. de seguros
<https://www.asf.com.pt/ISP/Gloss%C3%A1rio>. Acesso em: 01.10.2018.
717 SARDINHA, A. M. . 44f. 
do mar Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, dez. 2017, p.28



Devido natureza dos danos cobertos por essa modalidade de seguro que podem chegar 

gerenciados por seguradoras isoladas (

por C

concentrados entre Estados Unidos e Europa.718

Rulebook calls

que os armadores paguem certas quantias calculadas com base em alguns fatores, como, por 

exemplo, tonelagem do navio, quantidade de sinistros ou percursos percorridos. As quantias 

O sistema se assemelha a um fundo privado, mas para receber as quantias o armador 

deve primeiramente arcar com suas despesas 

pay to be paid ou pagar para ser reembolsado.719

rificadas para treze clubes que se uniram em um grupo maior, 

denominado International Group of Protection & Indemnity Clubs (IGP&I).720 O objetivo 

pooling, quanto 

derramamento dentre as possibilidades de cobertura 

721

vida, fer

onduta por 

718 PORTUGAL. ASF. de seguros
<https://www.asf.com.pt/ISP/Gloss%C3%A1rio>. Acesso em: 01.10.2018.
719 SARDINHA, A. M. . 44f. 
do mar Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, dez. 2017, p.29-30.
720 https://www.igpandi.org/about>. Acesso em: 01.10.2018.
721 Dispon <https://www.igpandi.org/reinsurance>. Acesso em: 01.10.2018.
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722

s decorrentes de derramamento 723

724

10.3

Conforme 

o de 

derramamentos apresenta tratamento no mundo todo, sendo que 

Protection & Indemnity (P&I)

co. 

podem ser 

722 THE AMERICAN CLUB By-Laws, Rules, List of Correspondents: 2018-2019. New York: THE 
AMERICAN CLUB, p. 48-65, 2018. https://www.american-
club.com/files/files/1819.pdf#page=32>. Acesso em: 01.10.2018.
723 GARD. Gard Guidance to the Rules 2018. Rule 38: Pollution. 
<http://www.gard.no/web/publications/document/chapter?p_subdoc_id=20748000&p_document_id=20747880.
Acesso em: 01.10.2018.
724 THE AMERICAN CLUB. By-Laws, Rules, List of Correspondents: 2018-2019. New York: THE 
AMERICAN CLUB, p. 48-65, 2018. https://www.american-
club.com/files/files/1819.pdf#page=32>. Acesso em: 01.10.2018.



ocados no Brasil, o que acarreta, ademais, em demora e impostos 

exorbitantes para o repasse dos recursos.

Devido aos fatores apresentados, deve-se destacar a emergente necessidade de o Brasil 

pools de seg

-se que faltam mecanismos internos que 

seguros que abranjam riscos de derramamentos de 

,

725

ue possua cobertura para, dentre outros: (i) limpeza decorrente de 

726

725 POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p.23.
726

-se verificar no documento: 
ANP. Mar

-rodada-de-licitacao-de-blocos/edital-e-modelo-do-
contrato-de-concessao>. Acesso em: 01.10.2018.
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desenvolvimento dos seguros no Brasil.727

responsabilizadas por danos ambientais decorrentes de derramamentos vai refletir diretamente 

preven

ar com a 

728

727 POLIDO, W. A. Revista de 
Direito Ambiental, jan./mar. 2007, p.17-19.
MONTI, A. Environmental Risks and Insurance. A comparative analysis of the role of insurance in the 
management of environment-related risks. In: Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD). OECD Report: Environmental Risks and Insurance. Paris: OECD, jun. 2002, p.2.



Ad

para o aprimoramento das respostas a eles. 

ernacionais recepcionados pelo Brasil, como parte do 

-se qu

ambientais estaduais se articulam voluntariamente, em conjunto com os nacionais, para 
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a das maiores causas

as mesmas, contrariando inclusive as regras de responsabilidade que regem de forma clara o 

Direito Civil Ambiental. 

s de 

responsabilidade em tais normas. 

Conforme amplamente demonstrado, os tribunais superiores brasileiros reconhecem, de 

tes de responsabilidade nesses casos, sendo que todos 

internamente com base em clausulados desenvolvidos por clubes de P&Is, sendo encontradas 

possibilid

envolvidos. 

-se por 

s derramamentos 

lise da responsabilidade pelos 



eradores do direito, 

desestimulados. 

aprimoramento. Ademais, a ideia de uma medida pontual dar fim ao problema deve ser 

s suas complexidades. 

trazidas



360

undos de interesses 

regras devem ser alteradas, como 

A segunda proposta consiste em um maio

forma a evitar tais vias. Os TACs analisados na presente tese surpreenderam tanto no 

or meio, por exemplo, de desenvolvimento de projetos 

sociais. 

-se ainda

apresentam danos agudos signi

determinado em 

d , que, inclusive, deve 

igualmente ser vista . Sabe-se que acidentes podem 

recursos para que todas as medidas sejam adotadas. 
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______. -68.2008.4.03.6104/SP. Rel. Nelton dos Santos. 
Terceira Turma. DJ: 07/12/2015. 

______. -
Turma. DJ: 24/06/2015. 

______. -42.2011.4.03.6103. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta 
Turma. DJe 19/11/2015.

______. -42.2011.4.03.6103/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. 
Sexta Turma. DJ: 23/11/2015. 

______. -60.2012.4.03
Turma. DJ: 17/12/2015.

______. -
Turma. DJe 14/09/2016.

______. - ta 
Turma. DJ: 17/12/2015.
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______. 0008377-
Turma. DJ: 03/03/2016. 

______. -02.2008.4.03.6104/SP. Rel. Antonio Cedenho. 
Terceira Turma. DJ:  26/04/2018.

______. -65.1999.4.03.6104/SP. Rel. Alda Basto. Quarta 
Turma. DJ: 19/12/2012.

______. -11.2007.4.03.6
Turma. DJ: 31/03/2014.

______. -94.2013.4.03.6104/SP. Rel. Carlos Muta. Terceira 
Turma. DJ: 14/09/2017.

______. -88.2011.4.03.6104/SP. Rel. Roberto Jeuken. 
Terceira Turma. DJ: 12/11/2014.

______. 0013488-09.2009.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. 
Sexta Turma. DJ:  07/10/2013. 

______. -41.1997.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 11/11/2011. 

______. -26.1997.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 11/11/2011. 

______. -
: 27/01/2011.

______. -64.1995.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 25/11/2011. 

______. -81.1990.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. 
Sexta Turma. DJ: 09/12/2014. 

______. -46.1994.4.03.6104/SP. Rel. Regina Costa. Sexta 
Turma. DJ: 09/12/2011.

______. 0203550-
Turma. DJ: 14/07/2014.

______. -25.1990.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 17/11/2010.

______. -49.1994.4.03.6104 SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
DJe 03/11/2010.



______. -49.1994.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 03/11/2010. 

______. -25.1994.4.03.6104/SP. Rel. Alda Basto. Quarta 
Turma. DJ: 06/08/2010. 

______. 0204313-37.1991.4.03.6104/SP. Rel. Marli Ferreira. Quarta 
Turma. DJ: 22/12/2010. 

______. 0204317-74.1991.4.03.6104/SP. Rel. Leonel Ferreira (juiz 

______. -32.1990.4.03.6104/SP. Rel. Paulo Conrado. Turma 
. DJ: 07/10/2011.

______. -76.1996.4.03.6104/SP. Rel. Salette Nascimento. 
Sexta Turma. Julgado em 18/10/2010.

______. -

______. 0205453-
Turma. DJ: 10/09/2012. 

______. -68.1998.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 27/04/2012.

______. -90.1994.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 11/11/2011. 

______. -75.1994.4.03.6104/SP. Rel. Consuelo Yoshida. 
Sexta Turma. DJ: 03/11/2010.

______. 0208505-42.1993.4.03.6104/SP. Rel. Paulo Conrado. Turma 
A. DJ: 02/09/2011.

______. -02.1992.4.03.6103
DJe 19/10/2012.

______. 0401857-
Segunda Turma. DJ: 19/10/2012. 

______. -6/SP. Rel. Silva Neto (juiz federal 
convo

______. 1999.03.99.016662-9/SP. Rel. Lazarano Neto. Sexta Turma. 
DJ: 16/03/2010. 

______. - ndes. 
Terceira Turma. Julgado em 18/12/2002.
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______. -
Turma. Julgado em 13/12/2004. 

______.  05.

______.
17/08/2005. 

______.
11/05/2005. 

______. 401518/SP. Rel. Salette Nascimento. Sexta Turma. Julgado 
em 23/05/2001.

______.
11/02/2004.

______. Julgado em 
18/05/2005.

______.
18/12/2002.

______.
13/12/2004.

______. 89.03.004240-9. Rel. Oliveira Lima. Quarta Turma. DJ: 
05/02/199.

______. -0 304590. Rel. Rubens Calixto (juiz federal 
convocado). Terceira Turma. Julgado em 01/08/2007. 

______. 96.03.044818-
Julgado em 04/12/2006. 

______. -8/SP. Rel. Fabio Prieto. Quarta Turma. DJ: 
26/05/2010.

______. -0 432487. Rel. 
Turma. Julgado em 18/12/2002.

______. -
46.2004.4.03.6104/SP, Rel. Johonsom Di Salvo, Sexta Turma, julgado em 03/07/2014.

______. -
33.2006.4.03.6104/SP. Rel. Nelton dos Santos. Terceira Turma. Publicado em 04/05/2017.

______. -
46.2004.4.03.6104/SP. Rel. Johonsom Di Salvo. Sexta Turma. Julgado em 03/07/2014.



______. -5788365. Rel. Cecilia 
Marcondes. Terceira Turma. Julgado em 18/03/2003.

______. -46.1994.4.03.6104/SP. Rel. Marli Ferreira. 

______. 0004643-
Terceira Turma. DJ: 25/11/2013.

______. 96.03.067409-5 335080. Rel. Salette Nascimento. Sexta 
Turma. Julgado em 15/05/2002.

______. -75.2001.4.03.6104/SP. Rel. Andre Nabarrete. Quarta 
Turma. DJ: 24/06/2015. 

0001227-27.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 30/03/2010

______. -94.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 27/04/2010

______. Agravo de Instrumento: Ag n -54.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 27/04/2010

______. -48.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010. 

______. Agravo de Instrumento: -39.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -23.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. Agravo de Instrumen -84.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -72.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. Agravo de -64.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler., Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -85.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. Agrav -70.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.
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______. -19.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. A -11.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -52.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -07.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -74.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -81.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -12.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -49.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 13/07/2010.

______. -70.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010.

______. -48.2010.404.0000/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 15/06/2010. 

______. 2005.04.01.041559-0/RS. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 11/12/2007.

______. -
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. -
Terceira Turma. DJ: 25/03/2010.

______. -
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. -3/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. -1/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. -3/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.



______. -
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. -
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ:  30/03/2010.

______. -7/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. -9/SC. Rel. Herm
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. -
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. 2009.04.00.042303-
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. -0/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 02/03/2010.

______. Agravo de -7/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. -
(juiz federal convocado). Quarta Turma. DJ: 30/03/2010.

______. -2/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. -4/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. Ag -1/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. -4/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010. 

______. Agravo -4/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. -6/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. Agravo de Ins -2/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 27/04/2010.
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______. -0/SC. Rel. Marga Inge Barth 
Tessler. Quarta Turma. DJ: 23/03/2010.

______. 0004155-95.2004.404.7101/RS. Rel. Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lens. Terceira Turma. Publicado em 27/09/2010. 

______. 2005.71.01.001046-6/RS. Rel. Carlos Eduardo. Terceira 
Turma. DJ: 19/11/2007.

______. -
Caminha. Quarta Turma. Julgado em 05/08/2014.

______. 5006075-
Caminha. Quarta Turma. Julgado em 17/05/2017. 

______. -58.2014.4.04.7100/RS. Rel. Fernando Quadros da 
Silva. Terceira Turma. Julgado em 27/09/2016.

TRF4: Agravo d 2009.04.00.041771-
Terceira Turma. DJ: 08/04/2010.

0801665-62.2014.4.05.8500. Rel. Manoel de Oliveira Erhardt. 
Primeira Turma. Julgado em 20/02/2016.

______. -
Canuto Neto. Quarta Turma. Julgado em 25/05/2018.  

______. 572679. Rel. Paulo Machado Cordeiro. Terceira Turma. 
Julgado em 14/01/2016.

d) s (TJ):

-

______. -

______. -17.2010.8.08.

______.
EDcl em -
03/07/2018.

-97.2016.8.16.0000, Rel. Francisco Luiz Macedo 



______. -35.2016.8.16.0000, Rel. Francisco Luiz Macedo 

______. -
20/10/2011.

______. 0005698-94.2005.8.16.0129.

______. 0006035-20.2004.8.16.0129.
018.

______. -

______. -

______. -

______. -98.2001.8.16.0129. Rel. Vicente Del Prete Misurelli. 
.

______. -21.2004.8.16.0129. Rel. Rafael Vieira de 

______. -25.2004.8.16.0129. Rel. Alexandre Barbosa Fabiani. 

______.
Julgado em 12/07/2018. 

______. -64.2004.8.16.0129 Rel. Alexandre Barbosa Fabiani 
Julgado em 12/07/2018.

______. -
Julgado em 12/05/2018. 

______. 689.918-9.
Julgado em 18/11/2010.

______. -
em 18/11/2010. 

______. -
em 23/09/2010.

______. -
em 23/09/2010.
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______. 713.463-6.
do em 22/02/2011.

______. 714.534-4
julgado em 18/11/2010.

______. 780.440-2

______. -
em 17/11/2011. 

______. 877.639-6. Rel. Ar

______. 943.169-6.
Julgado em 23/08/2012.

______. -
em 18/10/2012. 

______. 0005698-94.2005.8.16.0129.

______. 0006035-20.2004.8.16.0129.

______. -

______. -10.2005

______. -98.2001.8.16.0129. Rel. Vicente Del Prete Misurelli. 

______. -21.2004.8.16.0129. Rel. Rafael Vieira de 

______. -25.2004.8.16.0129. Rel. Alexandre Barbosa Fabiani. 

______. -64.2004.8.16.0129. Rel. Alexandre Barbosa Fabiani. 

______. -
Julgado em 12/05/2018. 



______. 689.918-9.
Julgado em 18/11/2010. 

______. -10.2005.8.16.0129.

______. -
em 18/11/2010. 

______. - el. Julgado 
em 23/09/2010.

______. -
em 23/09/2010.

______. 713.463-6.

______. 714.534-4.
Julgado em 18/11/2010. 

______. 943.169-6.
Julgado em 23/08/2012. 

______. 780.440-2.

______. -
em 17/11/2011. 

______. -
em 18/10/2012. 

______. -
da C

______. 877.639-6.

______. -

______. -26.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. 5-44.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -24.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 
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______. -11.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -60.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

-75.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de Moura. 

______. -
-

______. -
-

______. -
7/02/2013. 

______. -44.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -26.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 
Julgado em 10/08/2017.

______. -11.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -24.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -75.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -60.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 
Mou

______. -45.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -97.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -82.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 

______. -67.2017.8.16.0000. Rel. Coimbra de 



TJRJ. -

______. 0039335-

______. -09.2016.8.19.0000. Rel. Ferdinaldo 

______. Agravo de Instrumento: 0039335-

TJRS. 
DJ 04/02/2016.

______.
Julgado em 14/12/2016.

-
Julgado em 13/08/2013.

______. - eito Civil. 
Julgado em 19/06/2012.

______. -
Civil. Julgado em 18/07/2013.

______. -
lgado em 20/08/2013.

______. -
Julgado em 11/06/2013.

______. -
Civil. Julgado em 08/04/2013.

______. -
Julgado em 06/08/2013.

______. -
Civil. Julgado em 18/07/2013.

______. Ap -
Direito Civil. Julgado em 13/08/2012.

______. -
Julgado em 02/10/2012.
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______. -
Julgado em 05/06/2012.

______. -
Julgado em 05/06/2012.

______. 2012.009360-

______. -
Julgado em 05/02/2013.

______. -3. Re
Direito Civil. Julgado em 13/08/2012.

______. -
Julgado em 18/07/2013.

______. -0. Rel. Saul St
Julgado em 26/06/2012.

______. -
Julgado em 12/06/2012.

______. - Direito Civil. 
Julgado em 02/10/2012.

______. -

______. -
Julgado em 24/09/2013.

______. -
Julgado em 06/08/2013.

______. -
Julgado em 30/10/2012.

______. -
Julgado em 18/06/2013.

______. -
Julgado em 14/05/2013.

______. -
Julgado em 03/09/2013.

______. -
Civil. Julgado em 18/07/2013.



______. 21367-

______. -
de Direito Civil. Julgado em 11/07/2013.

______. 910-
Julgado em 18/06/2013.

______. -
Civil. Julgado em 18/07/2013.

______. -1. Rel. Saul S
Julgado em 27/08/2013.

______. -
Julgado em 03/09/2013.

______. -

______. -
Civil. Julgado em 18/07/2013. 

______. -
Julgado em 06/08/2013.

______. -
de Direito Civil. Julgado em 25/07/2013.

______. -
Julgado em 03/09/2013.

______. -
Julgado em 03/09/2018. 

______. -
Civil. Julgado em 15/08/2013.

______. -
Julgado em 27/08/2013.

______. -
Civil. Julgado em 10/12/2013.

______. A -
Julgado em 13/08/2013.
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______. -
Julgado em 19/06/2012. 

______. 2012.006972-
Civil. Julgado em 18/07/2013. 

______. -

______. -
Julgado em 11/06/2013. 

______. -
Julgado em 06/08/2013. 

______. -5. Rel. Ronei Daniel
Civil. Julgado em 18/07/2013.

______. -
Direito Civil. Julgado em 13/08/2012.

______. - ara de Direito Civil. 
Julgado em 02/10/2012. 

______. -
Julgado em 05/06/2012. 

______. -
Julgado em 05/06/2012. 

______. -

______. -
Julgado em 05/02/2013. 

______. -
Direito Civil. Julgado em 13/08/2012.

______. -
Julgado em 18/07/2013.

______. -
Julgado em 26/06/2012.

______. 537-
Julgado em 12/06/2012.

______. -
Julgado em 02/10/2012.



______. -

______. -
Julgado em 24/09/2013.

______. - eito Civil. 
Julgado em 06/08/2013.

______. -
Julgado em 30/10/2012.

______. -
Julgado em 18/06/2013.

______. -
Julgado em 14/05/2013. 

______. -
Julgado em 03/09/2013.

______. -
Civil. Julgado em 18/07/2013.

______. -

______. -
de Direito Civil. Julgado em 11/07/2013.

______. -
Julgado em 18/06/2013.

______. -
Civil. Julgado em 18/07/2013.

______. -
Julgado em 27/08/2013.

______. -
Julgado em 03/09/2013.

______. -

______. 4-
Civil. Julgado em 18/07/2013. 

______. -
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Julgado em 06/08/2013.

______. -2. Rel. Gilber
de Direito Civil. Julgado em 25/07/2013.

______. -
Julgado em 03/09/2013.

______. -
Julgado em 03/09/2018. 

______. -
Civil. Julgado em 15/08/2013.

______. -
Julgado em 27/08/2013.

______. -

TJSP. -

______. -
de Direito Privado. DJe 01/09/2016.

______. 0002294-

ALEMANHA. Environmental Liability Act, december 10, 1990. 
Munchen. em: <http://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_umwelthg/englisch_umwelthg.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2019.

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4ABC7DCE8B
4D3FD160C8FBBC760A134D.proposicoesWebExterno1?codteor=1676141&filename=Avul
so+-PL+10494/2018>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

______.

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2180392&ord
=1>. Acesso em: 10 jan. 2019. 



______.
Decreto-
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=172770&filename
=PL+2313/2003>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

______.

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=57043BCEAD
D76C46FE802EA0FA8F1F69.proposicoesWebExterno2?codteor=450876&filename=PL+62
3/2003>. Acesso em: 09 jan. 2019.

______.
03 de outubro de 2017. Trata da queima 

<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=729>. Acesso: 10 jan. 2019. 

______.
de janeiro d
impacto ambiental. em: 
<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf>. 
Acesso em: 10 jan. 2019. 

______. Conselho Nacional do Mini

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf>. 
Acesso em: 10 jan. 2019. 

______. 1988, de 5 de 
outubro de 1988. em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 jan. 
2019.

______. 6.478, de 10 de junho de 2008.
-

-
mar em cas
novembro de 1973. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/decreto/d6478.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019.

______.

ww.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D79437.htm>.
Acesso em: 10 jan. 2019.

______. 1.306, de 9 de novembro de 1994. 
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<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm>. Acesso em: 10 jan. 
2019.

______.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1530.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

______.

17 de fevereiro de 1978, suas Emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais III, IV e V. Acesso 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2508.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

______. Promulga o Protocolo ao Tratado 

ww.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2742.htm>. Acesso em: 10 
jan. 2019. 

______.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2870.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

______.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4581.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

______.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Decreto/D6398.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

______.
em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1980-1984/D87186.htm>. Acesso 
em: 10 jan. 2019.

______.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1980-1984/D87566.htm>. Acesso 
em: 10 jan. 2019. 

______. Promulga o Protocolo de 1978 

/fed/decret/1980-1987/decreto-92610-2-
maio-1986-442634-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 jan. 2019. 



______.

em: 
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