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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO

IPL nº 404/2019

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio

dos  Procuradores  da  República  subscritores,  no  regular

desempenho de suas atribuições institucionais, vem, perante

Vossa  Excelência,  nos  autos  do  processo  indicado  em

epígrafe,  em  atenção  à  Representação  entabulada  pela

Autoridade Policial, manifestar-se nos seguintes termos:

I – INTRODUÇÃO

Trata-se  de  representação  policial  formulada

por  Delegado  da  Polícia  Federal  em  atuação  perante  a

Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande

do Norte, por meio da qual pleiteia autorização judicial

para  realização  de  BUSCA  E  APREENSÃO  nos  endereços

indicados ao final.

A Superintendência Regional do Departamento de
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Polícia  Federal  no  Rio  Grande  do  Norte  instaurou,  em

18/09/2019, o Inquérito Policial nº n° 404/2019 - SR/DPF/RN

com o propósito de apurar a autoria e a materialidade dos

crimes previstos no art. 54, §1º ou § 2º, inciso V, da Lei

Federal 9.605/98, e no art. 68 da mesma lei1, em razão do

desastre ambiental causado por incidente ou alijamento de

petróleo em grandes proporções nas praias do litoral do Rio

Grande do Norte, assim como em outras praias do nordeste

brasileiro.

Importante destacar que se tratam de crimes com

consequências  danosas  de  proporções  imensuráveis,  com

impactos  nefastos  ao  meio  ambiente  e  a  atividades

socioeconômicas  fundamentais  de  sobrevivência  do  cidadão

nordestino.  Com  efeito,  é  fato  público  e  notório  que

estuários, manguezais e foz de rios foram atingidos em todo

o nordeste brasileiro, tendo, em razão disso, as atividades

pesqueira,  de  maricultura  e  turística  sido  diretamente

afetadas pelo desastre ambiental.

 Até 29 de outubro de 2019, tem-se nove Estados

1 “Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam
resultar  em  danos  à  saúde  humana,  ou  que  provoquem  a  mortandade  de  animais  ou  a
destruição significativa da flora:
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
§ 2º Se o crime:
(...)
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos
ou  substâncias  oleosas,  em  desacordo  com  as  exigências  estabelecidas  em  leis  ou
regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
(...)
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir
obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.”
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da  região  do  nordeste  do  Brasil;  noventa  e  quatro

municípios; e duzentos e sessenta e oito localidades já

atingidas pela substância betuminosa.

II - DAS DILIGÊNCIAS DE DESTAQUE

Conforme asseverado pela Autoridade Policial, o

presente  IPL  obedeceu  especialmente  a  três  frentes

investigativas. A primeira refere-se a identificação das

características e origem da substância, que foi centrada em

análises químicas. A segunda pertine ao local exato onde

ocorreu  o  vazamento/lançamento  do  óleo,  na  qual  se

priorizou a Geointeligência. A terceira se concentrou na

frente  clássica  de  investigação  com  base  em  dados,

documentos e informações que possam esclarecer os fatos,

dispostas em fontes abertas e bases da Polícia Federal.

Além disso, também foram chamados a apresentar documentos e

informações todos aqueles que deram entrevistas em mídia

falando sobre os fatos e suas possíveis causas. 

Após  requisição  Ministerial,  a  Petrobras

encaminhou  um  laudo  técnico,  elaborado  pelo Centro  de

Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello –

CENPES, que  avaliou  amostras  de  óleo  recolhidas  nos

arredores da praia de Pipa-RN, em 10 de setembro de 2019,

concluindo não se tratar de óleo produzido ou processado no

Brasil. Sugere, ainda, após a comparação dos marcadores

biológicos,  tratar-se  de  blends de  “petróleo  cru”
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venezuelanos, bem como derivados de petróleo produzidos a

partir de petróleo venezuelano.

A referida empresa encaminhou, ainda, cópia de

outros 10 (dez) laudos relacionados às amostras de óleo

coletadas  em  praias  do  nordeste  brasileiro,  tendo

reafirmado que  “as amostras de borra oleosa coletada são

muito provavelmente oriundas de uma mesma fonte poluidora,

e  não  correspondem  a  petróleo  cru  produzido,

comercializado  ou  transportado  pela  Petrobras”.  Assim,

consta dos autos laudos relacionados a exames realizados

com outras amostras colhidas das praias nordestinas com

resultados similares (fls. 264/334).

Diante da necessidade de se produzir uma prova

técnica por agente neutro, que não tivesse nenhum tipo de

interesse  ou  consequência  com  as  repostas  apresentadas,

após atuação da autoridade policial, juntou-se aos autos

avaliação  realizada  pelo  Instituto  de  Geociências  da

Universidade Federal da Bahia (UFBA), que concluiu pela

existência de uma boa correlação entre o óleo coletado nas

praias  dos  litorais  sergipano  e  baiano  com  um  tipo  de

petróleo que é produzido na Venezuela, sendo ressaltado que

nenhum petróleo produzido no Brasil, que possui origem em

matéria  orgânica  marinha,  apresenta  distribuição  dos

biomarcadores em razão de isótopos de carbono similar aos

resultados encontrados (fl. 350). 
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Cumpre destacar, também, que consta dos autos o

Boletim de Análise do Instituto de Estudos do Mar Almirante

Paulo Moreira da Marinha do Brasil, cuja conclusão aponta

que o derramamento de óleo é de especificação única em

todos  os  locais  impactados  e  não  tem  características

compatíveis com produto de origem nacional, bem como que o

perfil químico das amostras retiradas de óleo encontrado em

galões no litoral sergipano não é compatível com o óleo que

vem impactando as praias (fls. 385/409). 

Por fim, o exame mais recente (fls. 627/666)

encaminhado pelo Instituto de Geociências da Universidade

Federal  da  Bahia  (UFBA),  realizado  em  amostras  de  óleo

levadas por Peritos do Instituto Nacional de Criminalística

da Polícia Federal à UFBA, bem como o documento produzido

pelos peritos oficiais da Polícia Federal, concluíram que

existe boa correlação entre as amostras coletadas pelo INC/

PF, as amostras coletadas nas praias de Sergipe e Bahia

(referentes  ao  exame  citado  acima  e  presente  em  fls.

346/376) e um dos tipos de Petróleo que é produzido na

Venezuela. 

 Foram  juntados  também  aos  autos  o  Laudo

2002/2019 e a Informação Técnica 168/2019, ambos do Insti-

tuto Nacional de Criminalística da PF. O Laudo é referente

à necropsia realizada na carcaça de tartaruga encontrada na

praia de Canoa Quebrada no Ceará. O laudo informa que foram

encontrados pelas autoridades, até o dia 29 de outubro de
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2010, pelo menos 107 animais afetados pelo óleo, sendo que

81 morreram. Cerca de 70% dos animais contabilizados (74

animais) eram tartarugas marinhas. A causa mortis provável

da  tartaruga  marinha  apontada  no  Laudo  2002/2019  foi  a

“sufocação mecânica direta em decorrência da massa pegajo-

sa localizada na região orofaríngea.”.

 Já a informação técnica 168/2019 é o documento

no qual os peritos do Instituto Nacional de Criminalística

da PF descrevem todo o trabalho que vem sendo realizado na

área química, de modo a apresentar respostas aos quesitos

apresentados pela Autoridade Policial para que possam ser

utilizados em um processo penal, seguindo-se todos os pro-

tocolos de análise recomendados para o caso. Observa-se que

o INC está trabalhando em parceria com o Centro de Pesqui-

sas e Análises Tecnológicas da Agência Nacional do Petró-

leo, Gás Natural e Biocombustíveis (CPT/ANP), com o Labora-

tório de Geoquímica Isotópica da Universidade de Brasília

(UnB) e com o LEPETRO da Universidade Federal da Bahia

(UFBA).

 As  amostras  coletadas  pelos  diversos  Setores

Técnicos Científicos da PF no Nordeste que estão no INC em

trabalho de análise foram as que constam abaixo:

Amostra Local de Coleta UF
Data de
Coleta

Coordenadas
Geodésicas

0484-19-01 Praia de Caraúbas RN
22/09/201

9

05º 26’ 40,29”
S 35º 17’
28,61” W

0484-19-02 Praia de Caraúbas RN 22/09/201 05º 26’ 40,29”
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Amostra Local de Coleta UF
Data de
Coleta

Coordenadas
Geodésicas

9
S 35º 17’
28,61” W

0484-19-03 Praia de Pirambúzios RN
23/09/201

9

05º 59’ 17,65”
S 35º 06’
49,42” W

0484-19-04 Praia de Pirambúzios RN
23/09/201

9

05º 59’ 17,65”
S 35º 06’
49,42” W

0484-19-05 Praia de Pirambúzios RN
23/09/201

9

05º 59’ 17,65”
S 35º 06’
49,42” W

0484-19-06 Praia de Tabatinga RN
23/09/201

9

06º 03’ 24,41”
S 35º 05’
49,04” W

0484-19-07 Praia de Tabatinga RN
23/09/201

9

06º 03’ 24,41”
S 35º 05’
49,04” W

0484-19-08 Praia de Tabatinga RN
23/09/201

9

06º 03’ 24,41”
S 35º 05’
49,04” W

0484-19-09 Praia de Tabatinga RN
23/09/201

9

06º 03’ 24,41”
S 35º 05’
49,04” W

0499-19-01 Praia do Amor - Areia PB
02/09/201

9

07° 16´ 34,8´´S
34° 47´ 58,4´´

W

0499-19-02 Praia do Amor - Água PB
02/09/201

9

07° 16´ 32,8´´S
34° 47´ 58,4´´

W

0499-19-03 Praia do Amor - Areia PB
02/09/201

9

07° 16´ 28,1´´S
34° 48´ 06,0´´

W

0499-19-04
Praia de Coqueirinho -

Água PB
02/09/201

9

07° 19´ 41,7´´S
34° 47´ 42,0´´

W

0499-19-05
Praia de Coqueirinho -

Areia
PB

02/09/201
9

07° 19´ 48,0´´S
34° 47´ 42,0´´

W

0521-19-01 Praia de Atalaia SE
04/10/201

9

11° 00´ 28,0´´S
37° 03´ 38,0´´

W

0521-19-02 Pirambu SE
04/10/201

9

10° 38´ 45,4´´S
36° 42´ 08,0´´

W

0521-19-03 Mosqueiro SE
17/10/201

9

11° 08´ 11,9´´S
37° 08´ 57,2´´

W
0521-19-04 Tambor na Capitania dos SE 17/10/201 -
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Amostra Local de Coleta UF
Data de
Coleta

Coordenadas
Geodésicas

Portos 9

0503-19-01 Praia de Sítio do Conde BA
07/10/201

9

11° 51´ 06,1´´S
37° 33´ 48,0´´

W

0503-19-02 Praia de Sítio do Conde BA
07/10/201

9

11° 51´ 06,1´´S
37° 33´ 48,0´´

W

0503-19-03 Praia de Coqueiros BA
07/10/201

9

11° 31´ 41,3´´S
37° 24´ 08,0´´

W

0503-19-04 Praia de Coqueiros BA
07/10/201

9

11° 31´ 41,3´´S
37° 24´ 08,0´´

W

0503-19-05 Praia de Mangue Seco BA
07/10/201

9

11° 27´ 46,2´´S
37° 21´ 10,7´´

W

0503-19-06 Praia de Mangue Seco BA
07/10/201

9

11° 27´ 46,2´´S
37° 21´ 10,7´´

W

0503-19-07
Praia de Barra do

Itariri
BA

08/10/201
9

11° 57´ 56,1´´S
37° 36´ 59,6´´

W

0503-19-08
Praia de Barra do

Itariri BA
08/10/201

9

11° 57´ 56,1´´S
37° 36´ 59,6´´

W

0503-19-09 Praia do Hotel Iberostar BA
08/10/201

9

12° 33´ 09,2´´S
37° 59´ 12,4´´

W

0503-19-10 Praia do Forte BA
08/10/201

9

12° 34´ 42,0´´S
38° 00´ 14,3´´

W

0503-19-11 Praia do Forte BA
08/10/201

9

12° 34´ 42,0´´S
38° 00´ 14,3´´

W

0503-19-12 Praia de Itacimirim BA
08/10/201

9

12° 36´ 29,1´´S
38° 02´ 21,2´´

W
0509-19-01 Praia do Futuro CE 08/10/201

9

03° 44´ 07,1´´
S 38° 27´ 14,6

´´ W
0509-19-02 Praia do Futuro CE 08/10/201

9

03° 44´ 07,1´´
S 38° 27´ 14,6

´´ W
0509-19-03 Praia do Caça e Pesca CE 08/10/201

9

03° 46´ 14,7´´
S 38° 26´ 09,4

´´ W
0509-19-04 Praia do Caça e Pesca CE 08/10/201 03° 46´ 14,7´´

S 38° 26´ 09,4
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Amostra Local de Coleta UF
Data de
Coleta

Coordenadas
Geodésicas

9 ´´ W
0509-19-05 Praia de Sabiaguaba CE 08/10/201

9

03° 46´ 41,8´´
S 38° 25´ 50,7

´´ W
0509-19-06 Praia de Sabiaguaba CE 08/10/201

9

03° 46´ 41,8´´
S 38° 25´ 50,7

´´ W

Depreende-se que os peritos da PF ainda não elabo-

raram um laudo pericial com uma conclusão acerca da origem

do óleo encontrado, pois ainda consideram necessários mais

exames, porém foram categóricos ao informar que “todas as

15  (quinze)  amostras  coletadas  em  diferentes  pontos  de

quatro estados nordestinos (Rio Grande do Norte, Paraíba,

Bahia e Ceará) possuem similaridade.”, bem como que a amos-

tra  “coletada  de  um  tambor  depositado  na  Capitania  dos

Portos de Sergipe, apresenta características divergentes

das demais”.

Ressalta-se, ainda, a realização de fundamental

diligência  para  a  identificação  do  ponto  inicial  do

incidente. Trata-se do Relatório de Execução (Detecção de

Manchas de Óleo) da empresa HEX Tecnologias Geoespaciais

que foi entregue pela própria empresa à Polícia Federal. O

relatório descreve uma análise realizada pela empresa em

imagens  satelitais  de  forma  retrospectiva,  partindo  das

praias nordestinas até o ponto de origem. Também foi levado

em  consideração  no  estudo  o  relatório  gerado  pela

International Tanker Owners Pollution Federation Limited –

ITOPF sobre os possíveis locais de origem de vazamento com
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base em correntes oceânicas. 

A  conclusão  da  análise  indicou  um  local  de

mancha  original  em  29/07/2019,  distante  centenas  de

quilômetros da costa brasileira, assim como a existência de

diversos  fragmentos  da  mancha  se  espalhando  e  vindo  em

direção ao litoral brasileiro. 

Na mesma análise, compulsando as informações do

OCEANFINDER, é possível afirmar que a única embarcação que

poderia ter deixado a mancha apontada no estudo seria o

Navio Mercante BOUBOULINA, de bandeira Grega.

Conforme  imagens  apresentadas  pela  Polícia

Federal, demonstra-se, conforme a rota do NM BOUBOLINA, que

a embarcação cruzou o local que é objeto de análise. A rota

foi  obtida  com  base  nos  dados  AIS  do  navio.  O  AIS
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(Automatic  Identification  System)  é  um  sistema  de

rastreamento de embarcações que opera em largura de banda

de  rádio  VHF  e  pode  ser  detectado  por  receptores

terrestres.  Os  transceptores  AIS  são  obrigatórios  para

embarcações que excedam 299 toneladas brutas de acordo com

a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana

no Mar (SOLAS).

Ainda  como  diligência  confirmatória  das

informações  produzidas,  foi  realizada,  por  carta

precatória, a oitiva do senhor ALEXANDRE CORRÊA DA SILVA,

empregado da empresa HEX TECNOLOGIAS GEOESPACIAIS que fez o

relatório  de  execução  (detecção  de  manchas  de  óleo).  O

profissional, em síntese, descreveu sua carreira e trabalho

em sensoriamento remoto, explicou as técnicas utilizadas
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indicando que estão entre as mais modernas atualmente na

literatura científica, bem como que um estudo foi feito em

2010 no laboratório de sensoriamento remoto da Politécnico

de Milano de imagens do mesmo satélite usado no relatório

para detectar manchas de óleo.

Por solicitação da Autoridade Policial, o setor

de Geointeligência da Diretoria de Inteligência Policial da

PF, após oitiva do senhora ALEXANDRE CORRÊA DA SILVA e de-

tida análise no relatório da empresa HEX TECNOLOGIAS GEOES-

PACIAIS, exarou a seguinte conclusão:

“Da análise da metodologia empregada, das imagens e dados
fornecidos,  assim  como  do  depoimento  prestado  pelo
responsável pela análise, verificamos que tais aspectos
foram considerados e os resultados apresentados apresentam
bastante coerência técnico-científica. 
Soma-se a tudo isso que os dados de sensoriamento remoto
produzidos, quando confrontados com aqueles relacionados
às  rotas  de  embarcações  que  passaram  pela  região,
apontaram, de forma direta e inequívoca para uma única
embarcação que reúne diversas outras características a lhe
colocar na condição de suspeita (origem, rota, histórico
etc.). 
Por todo o exposto, o que nos parece é que o material
apresentado pela HEX e juntado aos autos, reúne elementos
extremamente valiosos para a presente investigação, eis
que reforça as diversas constatações realizadas não apenas
por  esta  unidade  de  GEOINT,  mas  também  pelos  diversos
outros  órgãos  envolvidos,  mas,  sobretudo,  aponta  para
fortes indícios de envolvimento da referida embarcação nos
fatos em apuração, o que obviamente, deverá ser objeto de
aprofundamento  investigativo  por  meio  dos  meios  que  a
legislação sabiamente confere à Polícia Judiciária.”

Como se vê, a autoridade policial diligenciou

junto à  Marinha do Brasil e obteve as infamações de que

“não há indicação de outro navio, além do NM BOUBOULINA
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(IMO: 9298753), que poderia ter vazado ou despejado óleo,

proveniente  da  Venezuela,  que  desse  origem  à  mancha  de

29/07/2019 (11:55 UTC) indicada no ‘shape file’”(fl. 521).

Ainda de acordo com a Marinha, o NM BOUBOULINA ficou detido

nos Estados Unidos da América por 4 dias, tendo a detenção

ocorrido por “incorreções de procedimentos operacionais no

sistema de separação de água e óleo descarga no mar” (fls.

520). 

Segundo informações da Marinha, o NM BOUBOULINA

é um navio petroleiro de bandeira grega, de propriedade da

DELTA TANKERS LTD, que atracou na Venezuela em 15 de julho

de 2019, tendo lá permanecido até o dia 18 de julho de

2019, dirigindo-se em seguida à África do Sul e Nigéria. O

referido navio, em análise de sua derrota, também passou

pela costa brasileira no ponto identificado pelos satélites

como  o  local  de  início  do  vazamento.  Veja-se  a  imagem

reportada pela Autoridade Policial:
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Também informou, no apêndice XVI do relatório,

que o agente marítimo da empresa no Brasil, no ano de 2019,

foi a empresa LACHMANN AGÊNCIA MARÍTIMA, com endereço no

Rio  de  Janeiro/RJ,  tendo  representado  a  empresa  DELTA

TANKERS em março, junho e setembro de 2019.

O agente marítimo é a empresa que representa o

armador em determinado país fazendo a ligação entre armador

e o usuário do navio. O contato com o armador é uma função

do agente marítimo. Este agente pode ser uma empresa do

próprio  armador  ou  uma  independente,  contratada  para

representá-lo  e  para  prestação  de  serviços.  Entre  as

atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de

carga para o espaço disponível no navio e o controle das

operações de carga e descarga. O Conhecimento Marítimo,

normalmente, é emitido e assinado pelo agente, em nome e

por conta do armador.

De acordo com a Resolução Normativa 18, de 21

de  dezembro  de  2017  da  Agência  Nacional  de  Transporte

Aquaviários – ANTAq, o Agente Marítimo é “todo aquele que,

representando o transportador marítimo efetivo, contrata,

em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em

nome daquele perante as autoridades competentes ou perante

os usuários”.

Em resposta ao questionamento policial no que

pertine à representação da empresa TANKERS no Brasil, a
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Marinha informou que a mesma “não possui endereço fixo no

Brasil” (fl. 593), porém acrescenta que foi obtido, por

meio  de  website  internacional,  uma  relação  de  navios

mercantes  com  “Indivíduos  Qualificados”.  Nessa  relação,

consta o NM BOUBOULINA, onde a empresa “WITT O BRIEN’S”

consta como “Indivíduo Qualificado”, sendo informado que

tal empresa possui endereço no Rio de Janeiro/RJ.

Consta,  ainda,  diligência  policial  que

identifica  a  referida  empresa  indicada  pela  Marinha  do

Brasil como atuante no ramo de riscos, que orienta empresas

marítimas sobre planos de contingência e procedimentos a

serem  adotados  em  casos  de  desastres,  tendo  inclusive

atuado no famoso caso de vazamento de óleo da plataforma

DeepWater Horizon. 

Nessa  linha  de  intelecção,  caso  o  NM

BOUBOULINA ou a empresa DELTA TANKERS tenham tentado ou

mantenham contato com alguém no Brasil, este contato seria

com  aquele  que  costuma  representá-los  (LACHMANN  AGÊNCIA

MARÍTIMA) ou com aquele que lhes faz recomendações e planos

em casos de desastre no mar (WITT O BRIEN’S). Assim, caso

exista algum documento, informação ou dado no Brasil que

possam colocar luz sobre as circunstâncias do crime, podem

estar  de  posse  das  referidas  empresas,  sendo  certo  que

nenhuma  das  duas  possui  obrigação  de  passar  tais

informações para as autoridades brasileiras. 
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III – ASPECTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS 

 No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  Lei

Federal  nº  9.966/2000,  que  dispõe  sobre  a  prevenção,  o

controle  e  a  fiscalização  da  poluição  causada  por

lançamento  de  óleo  e  outras  substâncias  nocivas  ou

perigosas  em  águas  sob  jurisdição  nacional  e  dá  outras

providências, bem como o Decreto 8.127/13, que institui o

Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição

por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, e o Decreto

2870/1998,  este  último  que  promulga  a  Convenção

Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso

de Poluição por óleo assinada em Londres em 30 de novembro

de 1990, disciplinam, especificamente, a fiscalização, o

controle  e  a  responsabilidade  por  poluição  causada  por

lançamento  de  óleo  e  outras  substâncias  nocivas  ou

perigosas em águas sob jurisdição brasileira.

De início, importante destacar que o Decreto nº

8.127/13 define as águas sob jurisdição nacional:

“Art.  3º  Para  os  fins  deste  Decreto,  são  consideradas
águas sob jurisdição nacional: 
I - águas interiores: 
a) compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a
partir da qual se mede o mar territorial; 
b) dos portos; 
c) das baías; 
d) dos rios e de suas desembocaduras; 
e) dos lagos, das lagoas e dos canais; 
f) dos arquipélagos; e 
g) entre os baixios, a descoberta e a costa; e 
II  -  águas  marítimas,  todas  aquelas  sob  jurisdição
nacional que não sejam interiores, a saber: 
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a)  as  águas  abrangidas  por  uma  faixa  de  doze  milhas
marítimas de largura, medidas a partir da linha de base
reta  e  da  linha  de  baixa-mar,  conforme  indicação  das
cartas  náuticas  de  grande  escala,  reconhecidas
oficialmente no Brasil - mar territorial; 
b) as águas abrangidas por uma faixa que se estende das
doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das
linhas de base que servem para medir o mar territorial,
que constituem a zona econômica exclusiva; e 
c) as águas sobrejacentes à plataforma continental, quando
esta ultrapassar os limites da zona econômica exclusiva.”
(grifo nosso).

Por outro lado, no que pertine à definição da

competência territorial pelo lugar da infração, o Código de

Processo Penal é claro em afirmar, em seu art. 70, §3º, que

quando  incerto  o  limite  territorial  entre  duas  ou  mais

jurisdições, ou quando a infração tiver sido consumada nas

divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-

se-á pela prevenção.

No caso dos autos, as investigações apontam que

o  derramamento  de  óleo  ocorreu  a  algumas  centenas  de

quilômetros  da  costa  do  nordeste  brasileiro,  em  águas

sobrejacentes  à  plataforma  continental,  caraterizadas,

assim, como águas de jurisdição nacional.

De  igual  forma,  diante  da  incerteza  sobre  a

exata  localidade  da  consumação  do  crime,  em  razão  dos

diferentes episódios de manchas de óleo em áreas incertas

quanto ao limite territorial de duas jurisdições, deve ser

reconhecido  o  critério  de  prevenção  para  a  fixação  da

competência. Nesse sentido, a superintendência de Polícia
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Federal  do  RN  instaurou  o  IPL  404/2019  no  dia  18  de

setembro  de  2019,  antes  de  qualquer  outra  investigação

criminal, de sorte a caraterizar a prevenção em favor da

Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

No tocante à identificação de indícios autoria

do  crime,  além  das  disposições  do  Código  Penal,

imprescindível ressaltar a inteligência da Lei Federal nº

9.605/98, in verbis:

“Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática
dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes
cominadas,  na  medida  da  sua  culpabilidade,  bem  como  o
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão
técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de
pessoa  jurídica,  que,  sabendo  da  conduta  criminosa  de
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir
para evitá-la.”

“Art.  3º  As  pessoas  jurídicas  serão  responsabilizadas
administrativa,  civil  e  penalmente  conforme  o  disposto
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de
seu  órgão  colegiado,  no  interesse  ou  benefício  da  sua
entidade.”

Nesse sentido, fundamental, ainda, nos valermos

dos  diplomas  normativos  que  tratam  especificamente  a

respeito da responsabilidade decorrente de incidentes de

óleo e outras substâncias perigosas no mar. 

Com efeito, a Lei Federal nº 9.966/2000, dispõe:

“Art.  22.  Qualquer  incidente  ocorrido  em  portos
organizados,  instalações  portuárias,  dutos,  navios,
plataformas e suas instalações de apoio, que possa provocar
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poluição  das  águas  sob  jurisdição  nacional,  deverá  ser
imediatamente comunicado ao órgão ambiental competente, à
Capitania dos Portos e ao órgão regulador da indústria do
petróleo, independentemente das medidas tomadas para seu
controle.”

De igual forma, a  Convenção Internacional sobre

Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por óleo

assinada  em  Londres  em  30  de  novembro  de  1990,

internalizada no Brasil pelo Decreto 2870/98, em seu art.

4º, disciplina que:

“1) Cada Parte deve: 
a) Exigir dos comandantes dos navios de sua bandeira ou dos
sucessivos  responsáveis,  assim  como  das  pessoas
encarregadas das plataformas oceânicas sob sua jurisdição,
que notifiquem imediatamente todo evento ocorrido em seus
navios ou plataformas oceânicas que envolva um vazamento ou
provável vazamento de óleo: 
I) No caso de um navio, ao Estado costeiro mais próximo;
(…).”

No  mesmo  diapasão,  o  Decreto  8.127/2013  é

cristalino em dispor:

“Art. 14. O comandante do navio, seu representante legal,
ou  o  responsável  pela  operação  de  uma  instalação,
independentemente  das  medidas  tomadas  para  controle  do
incidente,  deverá  comunicar,  de  imediato,  qualquer
incidente de poluição por óleo em águas sob jurisdição
nacional, aos seguintes órgãos: 
I - IBAMA; 
II - órgão ambiental estadual da jurisdição do incidente; 
III  -  Capitania  dos  Portos  ou  à  Capitania  Fluvial  da
jurisdição do incidente; e 
IV – ANP.

(…).”

______________________________________________________________________________________________
Avenida Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol, CEP 59.020-600, Natal, Rio Grande do Norte.

Telefone: (84) 3232-3900. Endereço eletrônico: www.prrn.mpf.gov.br.

http://www.prrn.mpf.gov.br/


                                                           
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

IV - DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade do crime resta incontroversa,

tendo em vista as centenas de toneladas de petróleo bruto

encontradas em 668 localidades e praias do Nordeste e cole-

tadas em dezenas por diversos Setores Técnicos Científicos

da PF no Nordeste. 

O resultado dos exames realizados nas amostras

coletadas das praias que foram conclusivos são unânimes em

apontar que as amostras não condizem com óleo produzido no

Brasil. Os exames da UFBA, que apontam origem da substância

betuminosa, convergem todos para poços de petróleo venezue-

lanos. Dessa forma, a busca restringiu-se a navios petro-

leiros que estiveram na Venezuela, ou seja, que foram car-

regados de petróleo lá e que estavam indo carregados para

outro país. 

Por sua vez, o relatório das imagens sateli-

tais, que foi analisado pela PF, conforme indicado nos au-

tos, apontou uma mancha original na data de 29/07/2019 e

indicou o NM BOUBOULINA como única embarcação que passou

pelo polígono suspeito. 

A informação da Marinha do Brasil trazida aos

autos confirmou essa conclusão, tendo indicado que “não há

indicação  de  outro  navio,  além  do  NM  BOUBOULINA  (IMO:

9298753), que poderia ter vazado ou despejado óleo, prove-
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niente  da  Venezuela,  que  desse  origem  à  mancha  de

29/07/2019 (11:55 UTC) indicada no ‘shape file’.”. Não só

isso, mas também a única embarcação que passou no local

carregando óleo cru. Deve-se ressaltar que o NM BOUBOULINA

é um navio tanque de petróleo e que tinha passado pela Ve-

nezuela.

Nesse sentido, cristalino a existência de for-

tes indícios que o NM BOUBOULINA, da empresa DELTA TANKERS

LTD., foi o navio envolvido com o vazamento de petróleo que

gerou uma poluição marinha sem precedentes na história do

Brasil. Também há fortes indícios de que a empresa DELTA

TANKERS, o comandante do NM BOUBOULINA e tripulação deixa-

ram de comunicar às autoridades competentes acerca de vaza-

mento/lançamento de “petróleo cru” no oceano Atlântico que

veio a poluir centenas de praias brasileiras. 

Em síntese, a autoria e a materialidade podem

ser indicados pelos seguintes pontos: o petróleo vazado,

conforme laudos técnicos, não foi produzido no Brasil e

identifica-se com petróleo venezuelano; conforme a análise

de imagens de satélite, foi localizado o ponto inicial do

vazamento; a embarcação grega NM BOUBOULINA esteve na Vene-

zuela entre 15 e 18 de julho de 2019 e passou no ponto do

vazamento; conforme a Marinha, não há indicação de outro

navio que possa ter passado pela referida rota; e não houve

comunicação do incidente às autoridades brasileiras.
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Ocorre que, com os dados que estão no inquéri-

to, apesar de já ser possível falar sobre materialidade,

autoria e circunstâncias no crime do artigo 68, ainda res-

tam dúvidas sobre as circunstâncias do crime do artigo 54,

não sendo possível afirmar categoricamente se tal crime foi

doloso ou culposo, se houve motivação, assunção de risco,

negligência, imprudência ou imperícia, conclusões que pode-

rão ser alcançadas no decorrer das investigações ora reque-

ridas e de outras possíveis já na fase ostensiva da apura-

ção. 

Dessa forma, a busca e apreensão nas empresas

que vêm representando a DELTA TANKERS no Brasil mostra-se

medida necessária e de urgência, uma vez que, caso o navio

NM BOUBOULINA tenha realizado contato com alguém no Brasil

no momento ou logo após o incidente, o contato foi feito

com as empresas que representam a empresa no país e que re-

solvem todas as questões legais e comerciais. 

Frise-se que não há indício de cometimento de

crime por parte das empresas que representam a empresa DEL-

TA TANKERS no Brasil como Agentes Marítimas. Porém, a medi-

da cautelar de busca e apreensão não é dirigida apenas a

suspeitos, mas a todos que possam estar de posse de docu-

mentos, informações e dados que auxiliem nas investigações.

Diante  da  situação,  a  autoridade  policial

solicitou  autorização  para  realização  de  diligência  de

busca  e  apreensão  nos  endereços  indicados  no  corpo  da

representação.
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Para melhor elucidar a situação, é crucial a

coleta de maiores elementos de convicção, nos endereços

citados, principalmente documentos, os quais se acredita

estarem  na  posse  deles,  mais  precisamente  em  seus

domicílios. Nesse contexto, a busca e apreensão afigura-se

como medida necessária e adequada para consecução de tal

intento, eis que sua natureza de meio de obtenção de prova

possibilitará aos investigadores a coleta de instrumentos

que auxiliem no esclarecimento dos fatos, sobretudo quanto

aos crimes previstos no art. 54, §1º ou § 2º, inciso V, da

Lei Federal 9.605/98, e no art. 68 da mesma lei.

V – DO CABIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO

A  representação  policial  encontra-se

devidamente fundamentada e com respaldo nas provas colhidas

durante  as  investigações,  as  quais  revelam  um  esquema

criminoso integrado pelos representados.

A busca e apreensão ora requerida constitui,

pois, medida cautelar necessária à colheita de elementos de

prova  que  possam  elucidar  em  toda  extensão  a  atuação

criminosa,  permitindo,  em  consequência,  uma  correta

formação da opinio delicti. 

A respeito do tema, o Código de Processo Penal
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assegura a possibilidade de realização de busca e apreensão

para  fins  de  obtenção  de  elementos  informativos

relacionados à conduta criminosa (art. 240, §1º, alíneas

“e”  e  “h”),  conforme  se  pretende  na  espécie.  Sabe-se,

contudo, que, por relativizar a garantia fundamental da

inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inciso XI, CF/88), a

providência sujeita-se à chamada reserva constitucional de

jurisdição. Somente o Poder Judiciário, no exercício da

função  jurisdicional,  pode  autorizá-la,  conforme  aduz  o

posicionamento Supremo Tribunal Federal:

“O  postulado  da  reserva  constitucional  de  jurisdição
importa  em  submeter,  à  esfera  única  de  decisão  dos
magistrados,  a  prática  de  determinados  atos  cuja
realização,  por  efeito  de  explícita  determinação
constante do próprio texto da Carta Política, somente
pode  emanar  do  juiz,  e  não  de  terceiros,  inclusive
daqueles  a  quem  se  haja  eventualmente  atribuído  o
exercício  de  ‘poderes  de  investigação  próprios  das
autoridades  judiciais’.  A  cláusula  constitucional  da
reserva de jurisdição - que incide sobre determinadas
matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a
interceptação  telefônica  (CF,  art.  5º,  XII)  e  a
decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a
hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) - traduz a
noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder
Judiciário, não apenas o direito de proferir a última
palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde
logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por
força e autoridade do que dispõe a própria Constituição,
a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por
parte  de  quaisquer  outros  órgãos  ou  autoridades  do
Estado”. (Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. MS
nº  23.452/RJ.  Rel.  o  Exmo.  Sr.  Min.  CELSO  DE  MELLO.
Julgado  em  16.09.1999.  Votação  unânime.  DJU  de
12,05.2000, p. 20).

Como  se  percebe,  a  determinação  de  busca  e

apreensão  ora  postulada  afasta  momentaneamente  uma  das
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garantias constitucionais, a saber: a inviolabilidade do

domicílio.  Isso,  entretanto,  não  representa  ilicitude

nenhuma, porquanto os direitos fundamentais, principalmente

os de caráter individual como a garantia de inviolabilidade

domiciliar,  embora  dotados  da  mais  alta  conspicuidade

normativa, são relativos, mormente quando confrontados em

face do interesse público e social da repressão criminal, a

exemplo do caso dos autos. Nesse sentido se posiciona o

Supremo Tribunal Federal:

“OS  DIREITOS  E  GARANTIAS  INDIVIDUAIS  NÃO  TÊM  CARÁTER
ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro,
direitos  ou  garantias  que  se  revistam  de  caráter
absoluto,  mesmo  porque  razões  de  relevante  interesse
público  ou  exigências  derivadas  do  princípio  de
convivência  das  liberdades  legitimam,  ainda  que
excepcionalmente,  a  adoção,  por  parte  dos  órgãos
estatais,  de  medidas  restritivas  das  prerrogativas
individuais  ou  coletivas,  desde  que  respeitados  os
termos  estabelecidos  pela  própria  Constituição.  O
estatuto  constitucional  das  liberdades  públicas,  ao
delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas –
e considerado o substrato ético que as informa – permite
que  sobre  elas  incidam  limitações  de  ordem  jurídica,
destinadas,  de  um  lado,  a  proteger  a  integridade  do
interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência
harmoniosa  das  liberdades,  pois  nenhum  direito  ou
garantia  pode  ser  exercido  em  detrimento  da  ordem
pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de
terceiros.” (Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno.
MS nº 23.452/RJ. Rel. o Exmo. Sr. Min. CELSO DE MELLO.
Julgado  em  16.09.1999.  Votação  unânime.  DJU  de
12.05.2000, p. 20).

Ao analisar situações semelhantes, os tribunais

superiores  consideram  cabível  e  necessária  a  busca  e

apreensão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
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MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AR.T 240 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES.
NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Esta Corte já se posicionou
acerca  da  legalidade  da  medida  cautelar  de  busca  e
apreensão  quando  imprescindíveis  às  investigações  e
condicionadas à existência de elementos concretos que
justifiquem sua necessidade e à autorização judicial.
Precedentes.  2.  Decisão  judicial  devidamente
fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP. 3.
Recurso ordinário a que se nega provimento”. (Supremo
Tribunal Federal. RHC nº 117039. 1ª Turma. Rel. Min Rosa
Weber. Julgado em 12/11/2013).

“A busca e apreensão, como meio de prova admitido pelo
Código de Processo Penal, deverá ser procedida quando
houverem fundadas razões autorizadoras a, dentre outros,
colher qualquer elemento hábil a formar a convicção do
Julgador.  Não  há  qualquer  ilegalidade  na  decisão  que
determinou  a  busca  e  apreensão  na  residência  e  no
escritório  do  recorrente,  se  esta  foi  proferida  em
observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado,
visando  a  assegurar  a  convicção  por  meio  da  livre
apreciação  da  prova”.  (Superior  Tribunal  de  Justiça.
Quinta Turma. ROMS nº 7.691/DF. Rel. Min. GILSON DIPP.
Julgado  em  02.05.2002.  Votação  unânime.  DJU  de
03.06.2002, p. 213)

Desse modo, mostra-se plenamente justificável o

episódico  afastamento  da  garantia  da  inviolabilidade

domiciliar para resguardar a eficácia da persecução penal.

Merece,  pois,  guarida  a  representação  formulada  pela

autoridade  policial  no  sentido  de  proceder  à  busca  e

apreensão  nos  endereços  indicados  na  representação

policial,  sem  prejuízo  de  posterior  levantamento  e

confirmação em campo pela Polícia Federal.

A propósito do acesso aos dados constantes em

mídias  eletrônicas  apreendidas  no  curso  de  buscas  e
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apreensões, o Supremo Tribunal Federal tradicionalmente se

orienta  no  sentido  da  desnecessidade  de  específica

autorização  judicial  para  a  medida,  eis  que  a  garantia

constitucional  inscrita  no  inciso  XII  do  art.  5º  da

Constituição  Federal  preserva  a  inviolabilidade  da

comunicação  de  dados  e  não  o  acesso  a  dados  estáticos

armazenados em dispositivos, como se pretende na espécie

(STF, 1ª Turma, RE 418416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.

10/05/2006). 

Contudo,  sabe-se  que  o  Superior  Tribunal  de

Justiça  já  entendeu  que  seria  necessária  autorização

judicial específica, especialmente em casos de prisão em

flagrante,  para  afastamento  do  sigilo  dos  dados

eventualmente apreendidos. A fim de preservar a validade

jurídica  da  diligência,  autorização  judicial  específica

seria necessária (STJ, 5ª Turma, HC n. 372762-MG, Rel. Min.

Felix Fischer, j. 03.10.2017).

De todo modo, para afastar quaisquer dúvidas e

questionamentos, é prudente fazer constar da decisão de

deferimento da busca e apreensão a  autorização expressa

para acesso a celulares, computadores pessoais e quaisquer

dispositivos  de  memória  informática,  relativizando-se  a

garantia constitucional da privacidade prevista no art. 5º,

inciso X, da Constituição Federal.
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As  mesmas  razões  de  interesse  público  que

legitimam o deslocamento temporário da inviolabilidade de

domicílio igualmente se prestam a justificar a quebra do

sigilo  dos  dados  apreendidos  pelas  autoridades

investigadoras.  Logo,  diante  da  mencionada  incerteza

jurisprudencial,  mostra-se prudente que esse juízo expeça

autorização  específica  quanto  a  acesso  ao  conteúdo  de

computadores,  tablets,  celulares/smartphones  e  outras

mídias  eletrônicas  encontradas  em  decorrência  da  busca,

como  forma  de  assegurar  eficácia  prática  à  instrução

criminal.

Por fim, no afã de garantir a plena eficácia da

pretensão  deduzida  em  juízo,  é  indispensável  que  este

procedimento seja mantido em sigilo. Os investigados não

podem  tomar  conhecimento  de  sua  existência  antes  de  se

ultimarem as providências ora postuladas. Acerca do tema,

os Tribunais asseveram:

“Como  medida  acautelatória  destinada  a  evitar  o
desaparecimento  de  provas  ou  vestígios  do  crime,  o
mandado  de  busca  e  apreensão  deve  ser  executado
independentemente de citação ou notificação. Basta que
os executores o exibam e leiam ao morador da casa, ou a
quem o represente, intimando-o a abrir a porta (CPP,
art.  245)”.(Tribunal  Regional  Federal  da  Primeira
Região.  Tribunal  Pleno.  AGMS  nº  01000906867/DF.  Rel.
Des. Fed. Aloisio Palmeira Lima. Julgado em 21.10.1999.
Votação unânime. DJU de 28.08.2000, p. 01).

Assim,  para  pleno  esclarecimento  do  caso,  o

Órgão Ministerial requer a expedição de mandados de busca e
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apreensão para os domicílios listados na representação da

autoridade policial, a fim de que possam ser apreendidos

documentos, mídias digitais, computadores e outros objetos

relacionados à investigação, autorizando-se expressamente

acesso ao conteúdo de telefones celulares, computadores e

quaisquer  outros  dispositivos  de  memória  informática

eventualmente apreendidos.

Por  fim,  requer  que  não  seja  garantido  ao

requerido  o  contraditório  prévio,  sendo-lhes  assegurado

apenas  o  contraditório  diferido,  diante  do  risco  da

ineficácia da medida (art. 283, § 3º, 1ª parte, do CPP).

    

VI – CONCLUSÃO

Diante das considerações expostas, o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL se manifesta no sentido:

a) da manutenção do sigilo destes autos até o cumprimento

da diligência de busca e apreensão;

b) do deferimento da medida cautelar em comento, a fim de

possibilitar a consolidação das investigações empreendidas

no  procedimento  destacado,  pugnando  pela  expedição  das

ordens judiciais, decretando-se  busca e apreensão,  a fim

de que possam ser apreendidos documentos, mídias digitais,

______________________________________________________________________________________________
Avenida Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol, CEP 59.020-600, Natal, Rio Grande do Norte.

Telefone: (84) 3232-3900. Endereço eletrônico: www.prrn.mpf.gov.br.

http://www.prrn.mpf.gov.br/


                                                           
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

computadores e outros objetos relacionados à investigação

visando à elucidação completa das circunstâncias dos crimes

apurados, observando o disposto no art. 248 do Código de

Processo  Penal,  inclusive  com  ordem  de  arrombamento  de

portas  no  caso  de  desobediência  ou  resistência,  com  o

objetivo  de  arrecadar  e  apreender  informações,  dados  e

documentos relacionados ao NM BOUBOULINA ou a empresa DELTA

TANKERS, nos seguintes endereços. 

NOME ENDERENÇO
1. LACHMANN AGÊNCIA 

MARÍTIMA
Rua São Bento 8, 10º andar, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 20090-010

2. WITT O BRIEN’S Rua da Glória, 306 – 13º Andar, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ. CEP 20241-180

c)  da  expedição  dos  respectivos  mandados  de  busca  e

apreensão,  com  entrega  à  Superintendência  Regional  do

Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte, a

qual deve encarregar-se de cumprir as diligências;

e)  do  afastamento  do  sigilo  de  dados  dos  indicados  na

competente representação, com  a  autorização expressa para

acesso  a  celulares,  computadores  pessoais  e  quaisquer

dispositivos  de  memória  informática,  a  fim  de  que  se

possibilite  acesso  aos  elementos  de  prova  eventualmente

obtidos com as diligências de busca e apreensão;
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f) que seja determinado que a Polícia Federal cumpra as

diligências  simultaneamente,  com  a  máxima  discrição,  se

necessário  com  o  auxílio  de  outras  autoridades,  como

peritos  e  de  outros  agentes  públicos,  como  membros  do

Ministério Público.

Natal, 30 de outubro de 2019.

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA        VICTOR MANOEL MARIZ
    PROCURADORA DA REPÚBLICA            PROCURADOR DA REPÚBLICA
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