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Danos ambientais decorrentes da 
atividade maritima e portuária e sua 

reparação

4º PAINEL

Licenciamento ambiental



E por que o recorrente tema ?

“Estudo realizado pela FGV sobre licenciamento
ambiental e segurança jurídica aponta que 46,43% dos
27 estados entrevistados dispõe de forma clara a
legislação sobre licenciamento ambiental, ou seja,
menos da metade dá previsibilidade as empresas sobre
quais documentos são exigidos e como deverá seguir
esse procedimento. O estudo realizado pela CNI, por sua
vez, indica que 29% das empresas entrevistadas
indicam que falta clareza nas normas/informações, o
que certamente contribui para a morosidade destes

FONTE: https://www.flickr.com/photos/amchamrio/sets/72157654313154911



“Pacote” Regulamentar 

• Final de 2011: Governo Federal (MMA e outros
ministérios) edita em nível federal medidas sobre
licenciamento ambiental para atender à demanda por
licenças e combater a subjetividade na análise destas.

• Foco: Infraestrutura nos segmentos de :

 Petróleo e Gás 
 Portos 

 Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica
 Rodovias



Portaria MMA nº 422, de 26/10/2011 
• Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental

federal de atividades e empreendimentos de exploração e
produção de petróleo e gás natural no ambiente marinho e em
zona de transição terra-mar.

Portaria MMA n° 424, de 26/10/2011 
• Dispõe sobre procedimentos específicos a serem aplicados pelo

IBAMA na regularização ambiental de portos e terminais
portuários, bem como os outorgados às companhias Docas,
previstos no art. 24-A da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003.

Portaria Interministerial MMA/SEP/PR nº 425, de 26/10/2011

• Institui o Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão
Ambiental Portuária - PRGAP de portos e terminais portuários
marítimos, inclusive os outorgados às Companhias Docas,
vinculadas à SEP/PR.



Licenciamento ambiental do IBAMA de atividades e empreendimentos de 
exploração e produção de petróleo e gás natural no ambiente marinho e 

em zona de transição terra-mar.

• Áreas de sensibilidade 
ambiental 

• Avaliação Ambiental de Área 
Sedimentar-AAAS

• Consultas Públicas  
• Estudos Ambientais
• Estudo ambiental de abrangência 

regional
• Estudo Ambiental de Área 

Sedimentar-EAAS
• Estudo Ambiental de Perfuração 

- EAP

• Estudo Ambiental de Sísmica 
- EAS

• Estudo Ambiental de Teste de 
Longa Duração – EATLD

• Ficha de Caracterização da 
Atividade – FCA

• Plano de Controle Ambiental 
de Sísmica – PCAS

• Relatório em linguagem não 
técnica 

• Termo de Referência-TR
• Teste de Longa Duração -

TLD (testes de poços, realizados durante a fase de exploração)

Portaria n. 422 / 2011  



Portaria n. 422 / 2011

• Zona de transição 
terra-mar: área 

compreendendo águas 
rasas e sua área 

terrestre adjacente, 
quando parte de uma 
mesma atividade ou 

empreendimento
regulado por esta 

Portaria.

• Capítulo II - Do licenciamento
da pesquisa sísmica

• Capítulo III - Do licenciamento
da perfuração de poços

• Capítulo IV - Do licenciamento
da produção, escoamento de
petróleo e gás natural e do
teste de longa duração – TLD

• Capítulo V - Das informações
ambientais e do processo
administrativo de referência

• Capítulo VI - Das informações
e sua publicidade

• Capítulo VII - Da consulta
pública e da audiência pública



Portaria n. 422 / 2011
Inovações :

• Art. 23. Poderá ser admitido um único processo de
licenciamento ambiental para empreendimentos similares em
uma mesma região, em escala temporal compatível, desde que
definida a responsabilidade pelo conjunto de
empreendimentos.

• Art. 24. Será admitida pelo IBAMA a implementação de
programas ambientais regionais, para uma mesma área de
concentração de empreendimentos, compartilhados ou não
entre empresas, em complementação ou substituição aos
projetos ambientais individuais, desde que definida
responsabilidade pela sua execução. Parágrafo único. Novos
empreendimentos que venham a ser estabelecidos na região em
questão poderão ter acesso ao sistema de compartilhamento
previsto no caput, a critério do IBAMA.



Portaria n. 422 / 2011
Inovações :

• Art. 26. A modificação de projeto que não implique em alteração
relevante da avaliação de impacto ambiental realizada como
subsídio à concessão da licença ambiental poderá ser autorizada
pelo IBAMA no mesmo procedimento de licenciamento
ambiental, fundamentadamente e mediante ato específico. (...)

§2º Caso a modificação de projeto implique em alteração
relevante das características originais do empreendimento e
de seus impactos e riscos ambientais, o IBAMA exigirá novo
procedimento de licenciamento ambiental, sem prejuízo de
serem aproveitados os atos já praticados e os documentos
produzidos anteriormente.
§3º O prazo para análise e decisão quanto à autorização
para modificação de projeto será definido pelo IBAMA, de
acordo com a complexidade da modificação pleiteada.



Portaria n. 422 / 2011
Críticas

Critérios abertos ou com demasiada discricionariedade. 
Exemplo: 

“Art. 2º - Para os fins previstos nesta Portaria, entende-
se por: 

I - Áreas de sensibilidade ambiental: áreas onde 
há a ocorrência de atributos naturais ou de atividades 
socioeconômicas que exigem maior detalhamento 

dos estudos ambientais (?????) e medidas criteriosas 
de controle para eventual implantação dos 

empreendimentos de exploração e produção de petróleo 
e gás natural. 

. 



Portaria n. 422 / 2011
• Art. 27. Sem prejuízo do

disposto no art.10 da Lei
nº6.938/81, caberá ao IBAMA
se manifestar sobre a
exigibilidade de licenciamento
para outras atividades
marítimas de exploração e
produção de petróleo não
contempladas nesta
Portaria, no que solicitará ao
empreendedor os subsídios
necessários para a avaliação
das características do
empreendimento, de seus
impactos e dos riscos
ambientais envolvidos.

• Parágrafo único. Com base
nas características do
empreendimento e na
sensibilidade ambiental da
região onde ele será
localizado, o IBAMA definirá
os procedimentos
específicos pertinentes ao
licenciamento ambiental.

SEMPRE CABE MAIS 
UM....



Portaria n. 422 / 2011

• Capítulo IX - Das disposições transitórias  

Art. 28. O Ministério do Meio Ambiente deverá, no prazo
máximo de um ano contado da publicação desta Portaria,
criar os sistemas necessários para a disponibilização de
informações ambientais e sobre o licenciamento ambiental
na rede mundial de computadores, conforme estabelecido
nesta Portaria.

Art. 29. Esta Portaria se aplica aos empreendimentos que
ainda não tiveram seu licenciamento ambiental iniciado,
sem prejuízo da sua adoção para aqueles em andamento,
desde que haja comum acordo entre o IBAMA e o
empreendedor.

Como ficou ?



Portaria n. 424/2011

• Faz previsão que os Portos e Terminais portuários que
estejam sem as respectivas licenças ambientais, deverão
ser regularizados mediante assinatura de Termo de
Compromisso (art.3º e parágrafos).

• Tal medida suspende as sanções administrativas
ambientais já aplicadas pelo IBAMA, além de garantir a
continuidade da operação, medidas de manutenção
rotineira e de segurança e melhoramentos, contemplando
conservação, recuperação e restauração, durante todo o
processo de regularização (art.3º paragrafo 1º).

• A presente portaria prevê também que novas sanções
podem ser aplicadas em caso descumprimento do próprio
termo de compromisso (art.3º paragrafo 2º)

E depois de 
cumprido o 

TC ?



Portaria n. 425/2011

• O Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão
Ambiental Portuária – PRGAP, disciplinado por esta
portaria, se aplica aos Portos e aos Terminais e às
Companhias Docas que já estejam implantados e em
operação sem licença ambiental, excetuadas as obras de
ampliação e as atividades de dragagem, que estarão
sujeitas a procedimento regular de licenciamento
ambiental (art.1º parágrafo único).

• Neste hipótese, os portos têm 120 dias para aderir ao
programa de regularização e 720 dias para concluir os
estudos necessários (art.3º).

Prazos 
factíveis ?



Superior Tribunal de Justiça

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO
AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL.
IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA.
IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA. I – A Corte de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e
adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte
ora Agravante. Inexistência de omissão. II – A
responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém,
tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental,
o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo
causador do dano ambiental, responde subjetivamente
pela degradação ambiental causada pelo transportador. III
– Agravo regimental provido. DJe: 07/10/2015.



Supremo Tribunal Federal
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO
PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE
NÃO ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. I - O art.225, §3º da
Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica
por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese
responsável no âmbito da empresa. II - A norma constitucional não impõe a
necessária dupla imputação. A identificação dos setores e agentes internos da
empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser
buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos
atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à
sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício
da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar
determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar
a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa
das pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades
internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não
permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. RE 548.181. Rosa
Weber. Primeira Turma. DJE 30/10/2014.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645274/par%C3%A1grafo-3-artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


E por fim......



Vazamento de óleo em Tramandai/RS

• Mancha de 10 km causada pelo
vazamento de 2,5 mil litros de
óleo no Oceano Atlântico na noite
do dia 06/04/16, após o
rompimento de um mangote
(espécie de duto submarino) que
conecta a monoboia ao navio que
fazia o transporte do óleo. Multa
de R$ 3 milhões.

• Como medida de contenção, a
TRANSPETRO fez uso de
dispersante químico, impedindo
maiores impactos ambientais

Fonte:http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do- sul/noticia/2016/04/vazamento-de-
oleo-atinge-o-mar-no-litoral-norte-do-rio-grande-do-sul.html

• Em 2012, esta mesma empresa
foi multada em aproximadamente
R$ 6 milhões pelo vazamento de
50 mil litros de óleo naquela
mesma localidade.
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