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Dame. Experiências profissionais englobam a atuação como (a) integrante de grande banca
de advocacia brasileira durante o período de privatizações na década de 90, (b) advogado
estrangeiro de grande banca norte-americana nos EUA, (c) advogado interno responsável
pelo Brasil e demais países da América do Sul e Caribe de grande empresa de serviços de
petróleo que opera sobretudo plataformas de perfuração, (d) responsável pela área de
conformidade anticorrupção de grande empresa de energia no Brasil, e, mais recentemente,
(e) consultor externo de diversas empresas do setor de serviços de petróleo e outros setores
para diversas questões empresariais sob o aspecto de conformidade contratual, legal e
regulatória.
Resumo:
2015 entra na história como o ano da entrada em vigor da Convenção Internacional de
Nairobi sobre a Remoção de Destroços de 2007 (Nairobi WRC 2007), assinada até 22 de
abril de 2015 por 19 partes, Brasil não fazendo parte do rol de signatários até então. À sua
margem e ainda não em vigor até 22 de abril de 2015 pelo menos pairava a Convenção
Internacional para a Segurança e Boas Práticas na Reciclagem de Navios de 2009 (ou
Convenção de Hong Kong), assinada até 22 de abril de 2015 somente por Congo, França e
Noruega. São ambas evoluções ou até desvios da Convenção da Basiléia sobre a
movimentação transfronteiriça de resíduos perigosos e sua disposição, da qual o Brasil é,
há mais de 20 anos, signatário. 2015 também entra na história como o ano em que a
Petrobrás reconhece enorme prejuízo no ano anterior, após décadas de resultados
positivos anualmente, em parte causados pelo amplo esquema de corrupção perpetrado
sobretudo a partir de 2006, conforme depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo
Roberto Costa, assumidamente indicado por partido da base aliada do governo federal.
Uma aguda crise econômica acompanhou a reeleição da Presidente Dilma Rousseff para
um segundo mandato. Contribuíram para a crise os fatos que desencadearam a Operação
Lava-Jato e o resultado da combinação de fatos e operações empreendidas pela Polícia
Federal e Ministério Público Federal abalaram um setor sempre frágil no Brasil, o de
construção naval, já abalado pelos fatos que levaram aos pedidos de recuperação judicial
apresentados no final de 2013 pelo ex-magnata Eike Baptista. Estaria o setor naval no
Brasil fadado a mais uma morte ou a oportunidade de adesão às Convenções Nairobi WRC
2007 e de Hong Kong, ou até mesmo aplicação com razoabilidade e coerência dos
preceitos da Convenção da Basiléia podem representar uma saída? E como viabilizar uma
saída inclusive sob o ponto de vista financeiro, eis que (1) projetos navais em geral são,
naturalmente, capital-intensive e (2) o preço do petróleo no mercado internacional se volta
para baixo, levando consigo toda a imensa e altissimamente especializada cadeia de
fornecimento do petróleo? O presente artigo propõe algumas soluções que não podem
prescindir, no entanto, de alterações legislativas, o que exigirá, do Executivo Federal, mais
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jogo de cintura para que possa contar com apoio do Legislativo. Naturalmente caberá à
sociedade civil exercer um nível de pressão adequada para que seus representantes num
poder e no outro cheguem a um acordo e rápido, como forma de contribuição para o
resgate da economia e, além disso, para proteção do meio-ambiente, um bem da
humanidade.

Palavras-chave:
RECICLAGEM DE PLATAFORMAS – PODER/DEVER DO ESTADO BRASILEIRO E
DOS ENTES – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – INCENTIVOS AO SETOR
NAVAL – FMM –FUNDO SOCIAL

Texto:
Introdução
Alguns devem se lembrar que em 2009 a imprensa brasileira reportou a chegada de
quase uma centena de contêineres provenientes do Reino Unido repletos de resíduos como
pilhas, seringas, banheiros químicos e fraldas. Segundo a imprensa, à época, parte dos
contêineres chegou ao Porto de Santos, parte seguiu para dois portos no Rio Grande do Sul,
gerando protestos por parte do Ministério das Relações Exteriores ao Reino Unido e ações
remediadoras do lado do Reino Unido.1
Muitos também devem se recordar de uma situação envolvendo a Petrobras,
noticiada novamente em 2013, com relação à então iminência de a Petrobras não conseguir
renovar sua Certidão Negativa de Débito, exigência burocrática ou não, em razão de uma
disputa com a Receita Federal que tinha a ver com a classificação como navios de
plataformas de petróleo (gênero do qual fazem parte FPSOs, FSOs, navios-sonda, unidades
semissubmersíveis de perfuração, plantas de separação de água e óleo, etc.)2.
Como pano de fundo há quem vá se lembrar também dos incidentes envolvendo a
plataforma P-36, da Petrobras, o incidente de Macondo no Golfo do México e a mais
recente explosão a bordo de um FPSO que operava para a Petrobras na costa do Espírito
Santo em 2015.
O que não foi amplamente noticiado e debatido no Brasil no passado, em razão da
distância e relativa dificuldade de acesso a informações na era anterior ao amplo acesso à
Internet e redes sociais, foi a iniciativa posteriormente abandonada da Shell, na década de
1

Folha de São Paulo. Brasil denuncia Reino Unido por lixo tóxico. São Paulo, 23/07/2009.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2307200906.htm. Data de acesso: 23 de abril de 2015.
2
FARIELLO, Danilo. Sem certidão negativa Petrobras pode ter operações interrompidas. O Globo, Brasília
(DF) e Rio de Janeiro (RJ), 13/06/2013. http://oglobo.globo.com/economia/sem-certidao-negativa-petrobraspode-ter-operacoes-interrompidas-8684183. Data de acesso: 22 de maio de 2015.
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90, de afundar uma plataforma de armazenamento de óleo obsoleta, pesando 14,5 toneladas
e de nome Brent Spar no Atlântico Norte, com o que o governo britânico inicialmente
concordou. Ativistas intervieram com sucesso3 e a plataforma terminou sendo desmontada
a um altíssimo custo e suas partes, após processo de limpeza, foram utilizadas para corais.
Plataformas de petróleo de diversos tipos e classificações, bem como equipamentos
diversos que nem sempre fazem parte das plataformas, tornam-se obsoletos após anos de
uso, mesmo que a manutenção seja adequada. Os custos de disposição (ou reciclagem) de
plataformas e equipamentos deste tipo está longe de ser desprezível e mesmo de ser
adequada e previamente determinad4. Questões mercadológicas obviamente influenciam a
composição dos custos de disposição ou reciclagem, inclusive as margens de lucro que
variam de acordo inclusive com o preço do petróleo no mercado internacional, ainda que a
variação seja reflexo não necessariamente direto de tal preço.
A discussão sobre a viabilidade ou não do pré-sal na conjuntura brasileira atual dá
alguma perspectiva da dificuldade de elaboração e implementação de planos de longo prazo
com relação à reciclagem ou disposição de plataformas e demais equipamentos do setor de
petróleo, que é, antes de tudo, altamente especializado e, portanto, segmentado. A cadeia de
fornecimento do setor é, de fato, imensa, e sofre alterações periódicas em razão de
operações de fusão e também cisão.
Retornar ao caso da Brent Spar é importante para dar uma dimensão mais concreta:
a Shell, coproprietária da plataforma, divulgou em relatório os custos de corte, limpeza e
transporte das sobras da plataforma. Em 1999 tais custos foram de 41 milhões de libras
esterlinas e envolveram 330.000 mil homens-hora, algo que seguramente, nos dias de hoje,
custariam muito mais do que aquele valor, ainda mais porque o Brasil, como comparação,
não tem a experiência no setor naval que a Noruega, onde o projeto de reciclagem da Brent
Spar foi realizado.5
Importância da classificação de plataformas como navios
Há mais de uma década a Receita Federal do Brasil vem buscando meios de
desclassificar plataformas (inclusive FPSOs, navios-sonda, etc.) do conceito de navios ou
embarcações.6

3

GREENPEACE. 1995 - Shell reverses decision to dump the Brent Spar. Em:
http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/Victories-timeline/Brent-Spar/. Data de acesso: 25
de maio de 2015.
4
Apenas para se ter uma dimensão, vide o relatório da Shell em nota subsequente, que reflete uma estimativa
de custos de disposição da frota em obsolescência na década de 90 no Reino Unido.
5
SHELL. Brent Spar Dossier. Em: http://www.shell.co.uk/sustainability/decommissioning/brent-spardossier/_jcr_content/par/textimage.file/1426853000847/9bff01a39a9a10bf36b282b216e8b24e/brent-spardossier.pdf. Data de acesso: 27 de abril de 2015.
6
CARDOSO, Camila M. V. A natureza jurídica das plataformas marítimas. Revista Direito Aduaneiro,
Marítimo e Portuário - Instituto de Estudos Marítimos - 8 – Maio- Jun/2012. Disponível em:
http://www.kincaid.com.br/b_noticias.php?id_noticia=950. Data de acesso: 22 de abril de 2015.
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O efeito prático, para a Receita Federal do Brasil e na iniciativa de desclassificação
de plataformas exposta acima, é o aumento da arrecadação tributária federal às custas da
elevação dos custos do setor de O&G, bem como da percepção de risco inerente ao setor. A
insegurança jurídica assim criada proporciona um desincentivo para investimentos em
O&G tanto para investidores nacionais quanto internacionais.
Em equivocada decisão do Conselho de Contribuintes (denominação anterior do
CARF) a situação gerada pela desclassificação de plataformas como navios gerou uma
situação ainda mais delicada para o setor, Petrobras inclusive. É bem verdade que os
ataques mais recentes ao CARF no contexto da Operação Zelotes da Polícia Federal, seus
membros e a forma como ocuparam e geriram suas posições no CARF colocam em dúvida
a credibilidade do órgão7. Acertada, portanto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da apelação
aviada contra a sentença de improcedência da ação anulatória de débitos fiscais, esses
referentes à falta de retenção do imposto de renda (IRRF) incidente sobre rendimentos
auferidos por estrangeiro oriundos de contrato de afretamento de plataformas petrolíferas
móveis 8 . Naquele momento em 2013 o STJ reconheceu que havia precedentes para a
classificação de plataformas como se navios ou embarcações fossem.
Na prática também, a desclassificação de plataformas como navios (ou
embarcações) limitaria os recursos financeiros que poderiam ser colocados à disposição
para projetos navais. A realidade dentro da própria administração federal, com relação à
classificação de plataformas como navios, é outra, quando convém. Em 2013 diversos
veículos de comunicação noticiaram que o Fundo da Marinha Mercante, administrado pelo
Ministério dos Transportes, anunciou a concessão de linha de crédito de 10 Bilhões à Sete
Brasil, empresa às voltas com problemas de diversas naturezas atualmente e a quem a
Petrobras encomendou 29 plataformas de perfuração, a maior parte delas navios-sonda
(uma das categorias de plataformas de perfuração). O FMM é gerido por um Conselho
Diretor, cujos componentes são praticamente todos indicados pela administração pública
federal, conforme o Decreto 8.036/13.
É verdade que a classificação de plataformas como navios não é pacífica nem em
sistemas legais estrangeiros. Sob uma perspectiva distinta da tributária e não menos
importante, que é a da segurança, discute-se, em foros estrangeiros, a aplicabilidade da
7

Folha de São Paulo. Alvo de suspeitas de corrupção, Carf suspende todas as sessões de 2015. Folha de São
Paulo, Mercado, Brasília, 31/03/2015. http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/03/1610682-alvo-desuspeitas-de-corrupcao-carf-suspende-todas-as-sessoes-de-2015.shtml. Data de acesso: 27 de abril de 2015.
8
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Medida cautelar em que se pleiteou efeito suspensivo a recurso
especial que se argumentou que a “definição de embarcação é dada pela legislação marítima ou de controle
aquaviário, não pela legislação. tributária. A Lei 9.481/1997 prevê a incidência da alíquota zero quando a
receita decorrente de afretamento de embarcação for auferida por pessoa residente ou domiciliada no
exterior. Por sua vez, a Lei nº 9.537/1997 define a plataforma flutuante como embarcação". Medida Cautelar
nº 21159 - RJ. Petróleo Brasileiro S/A Petrobras e Fazenda Nacional. Relator: MIN. BENEDITO
GONÇALVES.
Em:https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/revista/abreDocumento.jsp?componente=MON&sequencial=29438973
&formato=PDF. Data de acesso: 27 de abril de 2015.
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Convenção Marítima Internacional aos trabalhadores de plataformas como se navios elas
fossem.
O ponto - de aplicabilidade da Convenção Marítima Internacional às plataformas –
é bastante relevante sob vários aspectos, inclusive porque permite um debate mais
desenvolvido a respeito dos tipos de atividades que estão envolvidos nos diversos tipos de
plataformas de petróleo (para não se falar nas embarcações de apoio).
Não pode haver dúvidas que os riscos a que determinadas categorias de
trabalhadores offshore – de plataformas – são distintos, a depender de suas atividades
específicas. Um plataformista, por exemplo, não está sujeito aos mesmos riscos que um
operador de posicionamento dinâmico numa plataforma de perfuração, quer em naviosonda, quer em semi-submersível, outra categoria deste tipo de unidade marítima.
De forma ampla e com o intuito de propor um nível mínimo de proteção a
trabalhadores de plataformas, ARVANITIS e CONSTANTINO CHAGAS LESSA
defendem que a Convenção Marítima Internacional pode ser aplicável a todos os
trabalhadores de plataformas 9. Em seu estudo, tecem importantes considerações sobre a
classificação de plataformas como navios para fins, inclusive, da aplicação da convenção
em comento aos trabalhadores de plataformas.
Igual falta de distinção entre trabalhadores offshore foi feita nacionalmente pela Lei
5.811/72. Trabalhadores offshore é a terminologia genérica e comumente empregada com
relação aos trabalhadores de plataformas além daqueles empregados diretamente pelas
empresas de petróleo. Os trabalhadores empregados pelas empresas de petróleo e que, em
parte, também trabalham embarcados são mais comumente referidos como petroleiros,
representados, geralmente, por sindicatos do sistema FUP. Em comum, trabalhadores
offshore e petroleiros tem o fato de estarem sujeitos à Lei 5.811/72, há pouco referida.
Como traço distintivo, trabalhadores offshore e empregados de empresas de petróleo são
representados por sindicatos distintos10.
Pois bem, sem uma análise das dimensões financeiro-econômicas da questão da
conveniência, no mínimo, da classificação de plataformas como navio este artigo se
perderia.
É o momento, portanto, de explorar a questão do Fundo da Marinha Mercante,
dentre os diversos desafios cujo elenco é colocado em caráter exemplificativo a seguir.
Desafio 1: o Fundo da Marinha Mercante

9

ARVANITIS, Dimitrios e CONSTANTINO CHAGAS LESSA, Júlia, em Offshore Platforms’ Seafarers: An
excluded group within an overlooked sector?(…), European Transport Law – 2014, p. 133 e seguintes.
10
Em diversas esferas, o Sinditob foi vitorioso em seu embate com o Sindipetro, mas a questão ainda não está
finalizada,
dentro
do
moroso
e
confuso
sistema
judicial.
Em:
http://sinditob.org/juridico/processo+de+legitimidade-6. Data de acesso: 27 de abril de 2015.
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O Fundo da Marinha Mercante (ou FMM) foi criado pela Lei n. 3381/58, alguns
anos, portanto, depois da criação da Petrobras. Dentre os objetivos do FMM original e
literalmente, destacava-se um genérico, de prover recursos para o desenvolvimento da
indústria de construção naval no país (além de prover recursos para a renovação, ampliação
e recuperação da frota mercante nacional) (cf. Art. 1º.).
Também originalmente a Lei n. 3381/58 previa a possibilidade de concessão de
financiamentos a empresas nacionais de navegação ou construção ou reparação naval para
construção, reaparelhamento ou ampliação de estaleiros, diques, carreiras e oficinas de
reparos da Marinha Mercante (cf. letra d do inciso II do Art. 3º).
Desde sua origem o FMM era alimentado por contribuições inclusive do setor
privado operando embarcações estrangeiras, como forma de criar um incentivo para que
embarcações brasileiras fossem usadas em caráter crescente (letra a do Art. 2º). Importante
notar que sobretudo durante o início anos 90 a contribuição do setor privado na forma de
Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (ou AFRMM) (instituído pelo DL
1.142/70) foi amplamente questionada à luz do direito tributário por se comparar a tributo
criado de forma ilegal, questão que foi analisada ao longo do tempo inclusive em razão de
necessidade de desenvolvimento regional e correspondentes isenções11.
Ao longo dos anos o FMM sofreu alterações em seus fundamentos normativos. A
Lei n. 3381/58 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 1.142/70, que por sua vez foi alterado pelo
Decreto-Lei 1.801/80. A mudança, de 1970 para 1980, foi bastante significava, eis que o
destino do FMM, naquele último ano, passou a ser o transporte hidroviário (em rios) 12. O
desvio de curso foi parcialmente corrigido em 1987 quando da edição da Lei n. 7.597/87,
que fez referência expressa à navegação oceanográfica, teoricamente ampliando o escopo
de utilização do FMM mais uma vez. Posteriormente o FMM foi alterado pelas Leis
10.206/01 e 10.893/04.
Como já adiantado, o destino do FMM é decidido pelo Conselho Diretor do FMM
(ou CDFMM), cujo funcionamento é atualmente regulado pelo Decreto 5.269/04, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto 8.036/13, dentre as normas direta e indiretamente
aplicáveis.
Por força de regulamento, cabe ao CDFMM colegiadamente, dentre outras
atividades:
a. “deliberar sobre a aplicação dos recursos do FMM” (cf. inciso IV do Art. 2. do
Decreto 5.269/04); e
11

Como referência, vide Acórdão de relatoria do Ministro BENEDITO GOLÇALVES, do STJ no AgRg no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 267.041 - CE (2012/0256076-6).
12
FIALHO, Fernando. O Transporte Hidroviário como Solução Logística e Ambiental. São Luís (MA), 11 de
março
de
2010.
Em:http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/palestras/ANTAQ2010Mar11DGFialhoXVIIIEncontrosobreoCorredo
rCentroNorteHidroviaParnaiba.pdf. Data de acesso: 27 de abril de 2015.
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b. “deliberar sobre os projetos financiados com recursos do FMM e acompanhar a
implementação” (cf. inciso VII do Art. 2 do Decreto 5.269/04).
Curioso que em passagem alguma das Leis, Decretos-Lei e Decretos há qualquer
referência à proteção ao meio-ambiente e à proteção contra perigos à navegação, ambos de
interesse difuso e coletivo, a despeito de proteções específicas em leis sancionadas a partir
da década de 80 no Brasil, em especial a Lei 7.542/86, que dispõe sobre “a pesquisa,
exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e
perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos e em
terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e dá outras
providências”.
O meio ambiente pertence a toda a humanidade
A Constituição Federal prevê que é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas (inciso VI do Art. 23). Como instrumentalizar isto?
De longa data vem se consolidando no Brasil conceitos importantes com relação à
preservação do meio-ambiente e, inclusive, responsabilidade objetiva civil e subjetiva
criminal (extensiva à pessoa jurídica em casos específicos) daqueles que indevidamente lhe
causarem danos.
Um alerta deve ser feito com relação à questão da responsabilidade objetiva civil,
no entanto. Como já explorado em outro texto relativo à Lei 12.846/1313, incorre em grave
equívoco aquele que acredita que responsabilidade objetiva, mesmo em matéria ambiental é
algo puro, orientada pela teoria do risco integral. Não é. Podem ocorrer, como causas
excludentes deste tipo de responsabilidade, a culpa da vítima, o fato de terceiro, o caso
fortuito e a força maior. Esta questão foge ao escopo presente e pode ser encerrada aqui.
Pois bem, cabe ao Poder Público editar decretos e outras normas relativas a questões
operacionais e outras relativas a plataformas de petróleo que estejam em águas
jurisdicionais brasileiras (ou AJB). Isto decorre do dever, previsto na Constituição, de, em
conjunto com a coletividade, tomar medidas para preservar o meio ambiente. Vejamos o
Artigo 225 da Constituição Federal:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

13

Di Cillo, Roberto. Lei Anticorrupção precisa de regulamentação razoável. Responsabilidade Objetiva.
Consultor Jurídico, 2 de março de 2014. http://www.conjur.com.br/2014-mar-02/roberto-cillo-leianticorrupcao-regulamentacao-razoavel#_ftn4_9627. Data de acesso: 22 de maio de 2015.
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O Brasil assinou e ratificou a Convenção da Basileia sobre o Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos. O Decreto 875 foi editado, neste
sentido, em 19 de julho de 1993, e a administração pública tratou de regulamentar detalhes
via inclusive Resoluções do Conama, como a RESOLUÇÃO CONAMA nº 23, de 12 de
dezembro de 1996.
No mínimo intrigante, no entanto, que até o momento o uso do FMM tenha sido
desenvolvido sem atenção ao importantíssimo detalhe da preservação do meio ambiente,
algo que, sem dúvida, merece ser corrigido sem maiores delongas.
Desafio 2: alto nível de especialização necessário v. sistema tributário
Há anos um dos grandes entraves para a realização de reparos, melhorias (upgrades)
e inspeções periódicas (como Special Purpose Surveys, ou SPS) de plataformas de petróleo
dos mais variados tipos no Brasil é a falta de especialização dos assim chamados “estaleiros
brasileiros”.
Ainda que políticas tenham sido desenvolvidas ao longo dos anos inclusive no
contexto do aumento do conteúdo local, é questionável se os “estaleiros brasileiros”
lograram se transformar do que eram muitas vezes – áreas de docagem, em que a o
“estaleiro” se limitava a fornecer barreiras de contenção, água, energia elétrica e conexão
para a rede de esgotos, assim como alguma mão-de-obra de baixa qualificação técnica e,
seguramente, nenhum serviço de engenharia mais sofisticado. Ao longo dos anos, é
verdade, normas inclusive de natureza tributária no âmbito estadual 14 funcionaram como
incentivo para que módulos de FPSOs, por exemplo, fossem montados no Brasil, com
alguma tecnologia agregada localmente, mas não necessariamente pelos “estaleiros” e sim
por empresas, muitas das quais internacionais, altamente especializadas e contratadas
especificamente para a tarefa.
O escândalo do Petrolão coloca em cheque, inclusive, o maior rigor tanto na
elaboração quanto na execução das políticas de conteúdo local, que oneraram
excessivamente a Petrobras, conforme ampla cobertura da imprensa brasileira.
Abundaram na mesma imprensa notícias também sobre as demissões em massa
implementadas em “estaleiros brasileiros” desde a queda da OSX em 2013 e acentuadas
pelo envolvimento de empreiteiras no Petrolão. A OSX havia sido criada pelo empresário
Eike Baptista inclusive para fornecimento de FPSOs específicos para a empresa de petróleo
do grupo, a OGX. Ambas apresentaram pedidos de Recuperação Judicial no segundo
semestre de 2013.
Neste contexto, como esperar que “estaleiros brasileiros” possam razoavelmente ser
capazes de receber recursos do FMM, se for possível, para a realização de operações de
reciclagem e destinação final de plataformas?
14

Como a assim chamada Lei Valentim, no Estado do Rio de Janeiro, que posteriormente foi parcial e
conceitualmente incorporada quando da edição do Convênio ICMS 130/07.
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Pressuposto básico é que as operações de reciclagem e destinação final de
plataformas parece atender o melhor interesse público, inclusive de proteção do meio
ambiente, devendo ser aferido pelos meios idôneos, inclusive eventual consulta pública
e/ou audiência pública.
Naturalmente a especialização na reciclagem de plataformas, compreendendo a
separação, corte, gerenciamento e destinação de resíduos, bem como a limpeza da sucata
resultante do desmonte de plataformas, precisa ser feito de forma competente e por
profissionais com experiência e supervisão de experts no assunto. Naturalmente há poucos
com capacidade comprovada para isto e não há certificações específicas no Brasil.
Por outro lado, a empreitada no Brasil (como sinônimo de turn-key) está sujeita à
problemática da bitributação sobre qualquer item reembolsável. A recente decisão no
Processo 15504.008239/200971 no CARF, aquele mesmo às voltas com questões de
corrupção recentes, coloca em perspectiva novamente a questão de tributação de
reembolsos15.
Ora, sendo a reciclagem de plataformas uma atividade que exigirá altíssima
especialização e valor agregado de uma cadeia de fornecimento, sujeitá-la a uma possível
dupla tributação induz, naturalmente, à segregação das atividades em razão das pessoas ali
envolvidas, com a problemática da contratação fracionada pelo tomador dos serviços
(proprietário da plataforma, por exemplo), ao invés da contratação de um provedor de
soluções único. O potencial para desentendimentos e não assunção de responsabilidades é
grande, ainda que possivelmente a responsabilidade ambiental na esfera cível seja objetiva
e solidária entre os participantes, ponto que por si só já pode ser também um inibidor de
novos negócios e da atividade em si, pois os objetos de cada um dos fornecedores
envolvidos na solução pode e tende a ser distinto, de forma que a solidariedade na
responsabilidade ambiental pode ser um ônus insuportável. Por outro lado, a distinção da
responsabilidade sob o ponto de vista potencial subjetivo esbarra nas incertezas sobre o
peso de eventual contribuição que cada fornecedor tenha, algo que independente de
contrato é de difícil gestão, de qualquer forma.
Desafio 3: inventário
Atenção é necessária para o significado da palavra plataforma. O equivalente que se
utiliza normalmente, em inglês, é rig. O significado de rig, como verbo transitivo,
compreende fornecer com equipamento especial, bem como colocar em posição ou
condição de uso ou até construir16. A discussão sobre problemas relativos a empreitadas
(como sinônimo de turn-key) encaixa-se aqui.
15

BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Imposto sobre a renda de
pessoa jurídica – IRPJ. Processo n. 15504.008239/200971. Em: http://s.conjur.com.br/dl/despesas-clientesintegram-receita.pdf. Data de acesso: 28 de abril de 2015.
16
MERRIAN-WEBSTER. Em: http://www.merriam-webster.com/dictionary/rig. Data de acesso: 28 de abril
de 2015.
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No altamente especializado setor de O&G e, em especial, no segmento de
exploração e produção, empreiteiros que tudo fazem é a absoluta exceção e companhias
especializadas em partes e micro partes da tarefa é a regra.
Num rig (ou plataforma) coexistem diversas atividades e empresas e, a depender do
momento operacional, atuando em paralelo ou em cadeia sequencial. Além de a
especialização dos players do setor resultar de uma questão operacional há também uma
questão nodal que é a da responsabilidade perante a tomadora dos serviços (e também
demais players, assim como perante o Estado, principalmente em matéria ambiental).
Feita a introdução acima, é comum que no mundo físico e a bordo de um rig
encontrem-se módulos, unidades, plantas, sistemas, ferramentas, materiais, equipamentos,
etc. (para não falar de pessoal) que não dizem respeito à proprietária da embarcação ou a
suas coligadas. Por questões operacionais e de comércio exterior, no entanto, a propriedade
dos bens pode não importar, na medida em que a responsabilidade pelo fornecimento esteja
contratualmente ajustada entre tomador (i.e., empresa de petróleo, geralmente
concessionária, no sistema brasileiro, que foi alterado para incorporar, nas áreas de pré-sal,
a figura da partilha nos termos da Lei N. 12.351/10) e prestador ou fornecedor.
No momento de uma eventual reciclagem da plataforma é possível, em tese, que
itens que não pertençam à proprietária da plataforma estejam a bordo dela e, por razões
logísticas, não faça sentido financeiro e operacional desembarcá-los. Isto não deveria ser,
por um lado, óbice para que a reciclagem de plataformas englobe itens que não sejam do
mesmo proprietário. Por outro lado, há que se respeitar as peculiaridades de cada item,
entre embarcação e demais itens nela instalados ou armazenados, inclusive com relação ao
potencial nocivo de cada um e responsabilidades ambientais inerentes, pois a aplicação
indiscriminada de responsabilidade ambiental objetiva serviria, neste contexto, como um
inibidor da atividade de reciclagem de plataformas no Brasil.
Em termos concretos, é normalmente distinta a propriedade e operação, por
exemplo, de caixas de cascalho (ou cutting boxes, como geralmente referidas na língua
inglesa, utilizada inclusive no Brasil) e de unidades de cimentação das plataformas de
perfuração. No cascalho há o potencial para existência de fluido de perfuração sintético (à
base de óleo), bem como outras substâncias consideradas contaminantes e sói separá-las do
próprio cascalho, com auxílio das poucas empresas altamente especializadas atualmente
existentes no Brasil e geralmente operando em terra.
Assim também é normalmente distinta a propriedade e operação dos Remotely
Operated Vehicles (ROV), ainda que na linguagem popular e mesmo dentro do setor de
petróleo costume-se referir ao “ROV da sonda”, sonda sendo o termo normalmente
utilizado como sinônimo para plataforma de perfuração ou drilling rig. ROV da sonda,
normalmente, quer dizer o ROV que é mantido a bordo da plataforma de perfuração, mas
que é de propriedade de empresa distinta daquela que é proprietária e/ou opera a plataforma
de perfuração e que serve a uma infinidade de propósitos, todos relacionados diretamente
com as atividades da empresa de petróleo e de mais de uma de suas diversas contratadas,
inclusive aquela contratada para fornecer e operar a plataforma onde diversas atividades
10
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ocorrem em paralelo ou sequencialmente por mais de uma empresa, além da empresa de
petróleo e além da empresa que forneça a plataforma de perfuração.
Desafio 4: onde?
Já se falou anteriormente das características normais dos “estaleiros brasileiros”. A
despeito de sua possível não classificação, em termos comparativos com estaleiros sulcoreanos e outros, por exemplo, como estaleiros, é amplamente conhecido no setor de O&G
que o FMM foi prometido para diversas obras de infraestrutura dos próprios estaleiros,
como a Unidade de Construção Naval do Açú, da OSX,17 bem como para construção de
embarcações, parte das quais foram, a rigor, construídas em estaleiros em outros países.
Verdade seja dita, o casco de plataformas é de enorme complexidade e sua construção
exige tecnologia que não está facilmente à disposição no Brasil. Tanto é assim que a
própria Sete Brasil contratou a construção do casco das plataformas que seriam montadas
no Brasil no exterior18.
Em face do pedido de recuperação judicial apresentado pela OSX, iminência de
pedido da mesma espécie pelo Estaleiro Atlântico Sul, conforme reportado pela imprensa19,
e envolvimento de vários “estaleiros brasileiros” de grande porte no Petrolão, aliado ao fato
da escassez de áreas em que reciclagem de plataformas possam ser realizadas, inclusive
áreas que contem com dique-seco e calado suficientes para que as plataformas tenham
passagem e a reciclagem possa ser realizada, a disponibilidade de locais para tanto é, no
mínimo, muito reduzida, ainda que a escala em que se faça necessário reciclar plataformas
seja também reduzida e possivelmente administrável, a despeito de os custos de
manutenção de embarcações cuja vida útil já tenha se esgotado e que estejam
potencialmente localizadas na costa do Brasil serem obviamente altos.
Por outro lado, o número de empregos que foram gerados e posteriormente cortados
em estaleiros brasileiros estão longe de ser desprezíveis, com profundos impactos (agora
negativos) sociais e econômicos inclusive regionais e também algum impacto na
arrecadação de tributos federais e contribuições para o sistema da previdência. Com a
possível inexatidão ou exageros das fontes que forneceram os números à imprensa, somente

17

Em:
http://osx.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=384&lng=br&sid=40&tpl=view_ultimas_noticias. Data
de acesso: 28 de abril de 2015.
VETTORAZZO, Lucas. Casco da primeira sonda da Sete Brasil chega ao país. Folha de São Paulo, Mercado,
Angra dos Reis (RJ), 22/01/2014. Em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/01/1401358-casco-daprimeira-sonda-da-sete-brasil-chega-ao-pais.shtml. Data de acesso: 25 de maio de 2015. Importante notar que
a imprensa reportou que o estaleiro ali mencionado está envolvido no Petrolão. Vide VALENTE, Rubens e
MASCARENHAS, Gabriel. Valor de propina citada por delator é similar ao de doações oficiais ao PT. Folha
de São Paulo, Poder, Brasília, 10/02/2015. Em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1587675-valorde-propina-citada-por-delator-e-similar-ao-de-doacoes-oficiais-ao-pt.shtml. Data de acesso: 28 de abril de
2015.
19
AGOSTINI, Renata e WIZIACK, Julio. Sócios podem pôr R$ 100 milhões no Estaleiro Atlântico Sul.
Folha de São Paulo, São Paulo, 02/05/2015. Em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1623763socios-podem-por-r-100-milhoes-no-estaleiro-atlantico-sul.shtml. Data de acesso: 25 de maio de 2015.
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no Enseada do Paraguaçu, na Bahia, foram 3.000 trabalhadores afetados 20. Igual número de
postos foram cancelados, aparentemente, pela Engevix no Rio Grande do Sul21, empresa
que, inclusive enfrenta pesadas ações por improbidade administrativa da qual se originaram
ordens liminares de bloqueio de bens no contexto da Operação Lava Jato/Petrolão. Além
deles, o Estaleiro Atlântico Sul pode ter reduzido o quadro de trabalhadores de 6.000 para
4.000 entre setembro de 2014 e abril de 201522. Logo, a redução do número de postos de
trabalho, em relativo pouco tempo, pode ter ultrapassado 8.000, colocando em perspectiva
concreta a dramaticidade e urgência da tomada de medidas que mitiguem o impacto
inclusive socioeconômico relativo às demissões.
Seria, portanto, o caso de estudar a criação de incentivos inclusive do FMM para
que as obras dos estaleiros pudessem ser retomadas para viabilizar o negócio de reciclagem
de plataformas?
E por que no Brasil? Somos um depósito de lixo?
Na prática, o custo de desmobilização de plataformas a partir do Brasil para
qualquer outro ponto do planeta é alto, podendo chegar a dezenas de milhões de dólares por
unidade e a depender de cada situação específica. Em condições normais, tal custo já
representaria um item relevante. Em situação de preço baixo do petróleo no mercado
internacional, a dimensão é outra, ainda maior.
Há, além do ponto imediatamente, outra questão. A desmobilização de plataformas
cuja vida útil já tenha se encerrado (ou esteja para se encerrar) envolve riscos ao meio
ambiente e à navegação que são de difícil ou impossível mensuração em diversos
momentos. O Brasil (e alguns estados e municípios da costa) beneficiaram-se
historicamente e continuam a beneficiar-se dos royalties do petróleo já produzido na
plataforma continental, independente de terem competência territorial sobre ela, que é no
mínimo controversa23.
É fato que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevista pela Lei N.
12.305/2010, que alterou a Lei N. 9.605/98, rejeitos terão pouco espaço, relativamente, para
disposição final. Por outro lado, o próprio conceito legal de rejeito (cf. inciso XV do Art.
3º. da Lei 12.305/2010) merece estudo ao longo do tempo e em face das novas tecnologias
20

GOULART, Josette. Com R$ 1,5 bi a receber da Sete Brasil, estaleiros cortam produção e demitem. O
Estado de São Paulo, E&N, São Paulo, 15/02/2015. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-r-1-5bi-a-receber-da-sete-brasil-estaleiros-cortam-producao-e-demitem-imp-,1634749. Data de acesso: 28 de abril
de 2015.
21
Jornal da Globo. Estaleiro de empresa denunciada na Lava Jato demite funcionários. Folha de São Paulo,
Mercado, Rio Grande (RS), 12/12/2014. http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2014/12/estaleiro-deempresa-denunciada-na-lava-jato-demite-funcionarios.html. Data de acesso: 22 de maio de 2015.
22
CBN Recife. Estaleiro Atlântico Sul tem 450 trabalhadores demitidos. CBN Recife, Recife, 21/04/2015.
http://www.cbnrecife.com/noticia/estaleiro-atlantico-sul-tem-450-trabalhadores-demitidos-. Data de acesso:
27 de abril de 2015.
23
DI CILLO, Roberto. ESTADOS NÃO TÊM COMPETÊNCIA FISCAL SOBRE PETRÓLEO. Consultor
Jurídico, 9 de julho de 2011. http://www.conjur.com.br/2011-jul-09/estados-municipios-nao-competenciafiscal-petroleo-gas. Data de acesso: 28 de abril de 2015.
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criadas para tratamento de resíduos sólidos. Veja-se: “rejeitos: resíduos sólidos que, depois
de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade
que não a disposição final ambientalmente adequada”. (grifos nossos). E se os processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, ao longo do tempo, forem capazes de
tratamento e recuperação? Os rejeitos perdem a característica de rejeitos e passam a ser
resíduos, cuja definição também se encontra na lei em questão: “resíduos sólidos: material,
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a
cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos
estados sólido ou semi-sólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face
da melhor tecnologia disponível;”.
E os resíduos ou efluentes líquidos não cobertos pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos? As Leis N. 6.902 e 6.938 ambas de 1981 já dispunham sobre a Política Nacional
de Meio Ambiente, que ganhou força a partir da edição da Lei N. 9.605/98. A Resolução
CONAMA 430/2011 assim define efluente no inciso V de seu Art. 4º: “Efluente: é o termo
usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou
processos. A mesma norma prevê as condições técnicas para adequação do lançamento de
efluentes, sobretudo tratados, em corpos d’água receptores. Da mesma forma que com
relação aos rejeitos, o conceito de efluentes está sujeito a variações ao longo do tempo e em
razão de novos processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis.
Seria um absoluto exagero, em face de uma possibilidade real de destinação final e
ambientalmente responsável de resíduos e efluentes, comparar a ideia de utilização do
Brasil como local de reciclagem de plataformas como um lixão. Fosse assim, a Noruega,
que segundo a OCDE é pioneira na proteção ao meio ambiente e desenvolvimento
sustentável há anos 24 , não teria aceito reciclar a Brent Spar pouco antes, inclusive, da
avaliação realizada pela OCDE em 2001, revisitada em 2011.
O papel dos Estados e Municípios “produtores”
Conforme mencionado anteriormente, além da União, alguns estados e municípios
brasileiros, por razões históricas ou pressão política, ou combinação de ambas, receberam e
ainda recebem royalties do petróleo produzido com participação direta ou indireta de
plataformas de petróleo de vários tipos.
Na fase de produção, entram em cena, costumeiramente, plataformas como FPSOs,
plantas de separação de água e óleo, etc.. Nas fases de exploração e desenvolvimento (e
mesmo quando um campo já está em produção), participam plataformas como sondas de
perfuração (navios-sonda, semissubmersíveis e, a depender da profundidade da lâmina

24

OCDE. OECD Environmental Performance Reviews: Norway 2011. Em: http://www.oecd.org/env/countryreviews/47689103.pdf. Data de acesso: 28 de abril de 2015.
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d’água, até plataformas auto-eleváveis ou jack-ups). Junto a elas, em qualquer fase, barcos
de apoio de variados tipos são necessários.
De qualquer forma, eis o que prevê a Lei 9.478/97 com relação à repartição de
royalties de petróleo produzido no mar e com a redação dada pela Lei 12.734/12:
“Art. 48. (...)
(...)
II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou
na zona econômica exclusiva:
a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;
b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas
áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.525, de
22 de julho de 1986;
c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas
operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;
d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser
distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os
seguintes critérios: (...)
e) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser
distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios: (...)
f) 20% (vinte por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social,
instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da
Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.
De especial relevância são as letras d), e) e f), inexistentes na redação original da
Lei N. 9.478/97, eis que nos termos das letras d) e e), respectivamente, foi atribuído a
Estados e Distrito Federal, de um lado, e Municípios, de outro lado, não confrontantes e
não afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo o potencial de
recebimento de parcela de royalties do petróleo. O contexto da inclusão das letras d) e e) à
Lei N. 9.478/97 levou em consideração o fato de a plataforma continental não estar
localizada no território de qualquer Estado ou Município, conforme amplo debate travado
nos anos que antecederam a sanção da Lei 12.734/12, que alterou a Lei N. 9.478/97
sobretudo com relação à distribuição dos royalties. Indiretamente e em tese, eis que a
disponibilidade dos royalties está sujeita à efetiva produção de petróleo, todos os Estados, o
Distrito Federal e Municípios em geral também podem vir a beneficiar-se dos
investimentos do Fundo Social, criado pela Lei N. 12.351/10 e relativo à letra f) do
dispositivo legal acima transcrito25.

25

Nos termos do inciso VI do Art. 47 da Lei N. 12.351/10 programas e projetos na área de desenvolvimento
do meio ambiente também podem ser beneficiados, em tese, com os recursos do Fundo Social.
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Estados e Municípios “produtores”, expressão comumente usada e não adotada pelo
legislador, que optou por classificá-los entre confrontantes e outros (e, no caso dos
Municípios, também classificando alguns como afetados pelas operações de embarque e
desembarque de petróleo) fazem o que com os royalties que recebem? Não deveriam
justamente investir em projetos que façam sentido no contexto do petróleo? Mais uma vez
deve-se atentar para o disposto no inciso VI do Art. 23 e 225 da Constituição Federal,
mencionados anteriormente. O dever, ali no texto Constitucional e com relação à proteção
ao meio ambiente, é de todos. Ocorre que nem todos têm a disponibilidade econômica para
fazer frente a situações específicas, mas os Estados e Municípios produtores com certeza
tem! Logo, que invistam parte dos royalties na criação de infraestrutura para permitir a
reciclagem de plataformas é o mínimo que o cidadão comum pode esperar.
Desafio 5: Receita Federal / importação de plataformas
Desde as primeiras edições das instruções normativas da Receita Federal que
regulavam o regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às
atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro) havia a
possibilidade, adotada na prática com relação a itens menores, de extinção do regime de
importação por destruição dos bens importados.
Na prática, as autoridades aduaneiras aceitavam que o resíduo do corte de tubos, por
exemplo, fosse destinado para doação, mas isto levantava questões relativas à idoneidade e
independência dos donatários com relação às autoridades aduaneiras nas províncias com
mais tradição no setor de E&P de O&G.
Na prática e tratando de plataformas, a atual Instrução Normativa RFB 1.415/2013
prevê o seguinte em seu Art. 25:
“§ 6º Eventual resíduo da destruição, se economicamente utilizável, deverá ser
reexportado ou despachado para consumo, mediante DI, como se tivesse sido
importado no estado em que se encontre, sem cobertura cambial.”.
Ora, uma coisa é lidar com o resíduo de tubos de perfuração, como exemplo, em
que os anéis resultantes – resíduos – tendem a ser economicamente inutilizáveis.
Outra coisa é lidar com o resíduo de uma plataforma inteira! Ainda que a vida útil
da plataforma tenha se encerrado ou esteja na iminência de se encerrar, na importação sob o
Repetro, que cobre a maior parte (se não a totalidade das importações de plataformas no
Brasil), os tributos ficam suspensos na importação com base no valor determinado por
laudos técnicos apresentados quando da importação original (ou nova importação). Os
valores – dos bens e dos tributos – são naturalmente elevados e assim se encontram
refletidos no Termo de Responsabilidade relativo a cada unidade. Eventual despacho para
consumo do assim chamado resíduo, sem qualquer segurança do que seja razoável e
esperado com relação a uma plataforma, e mantido seja o dispositivo da IN RFB
1.415/2013 acima transcrito como está, há um visível desincentivo para que se efetue
reciclagem de plataformas que operem na costa do Brasil. Logo, impõe-se uma mudança do
dispositivo específico.
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Conclusões
O confuso ordenamento brasileiro com relação a questões tributárias, aduaneiras, e
de responsabilidades objetivas, solidárias ou subjetivas precisa ser esclarecido, por um lado,
para que se viabilize um importante projeto que exige o engajamento do Poder Público e da
coletividade com relação a plataformas cuja vida útil se aproxima do fim, inclusive como
política indutora de manutenção da atividade naval no Brasil e respeito aos compromissos
nacionais e internacionais do Brasil com relação à proteção do meio ambiente.
Em termos práticos, deve-se deixar de lado questões ideológicas que impedem o
reconhecimento de plataformas como embarcações. Isto é, inclusive, pré-requisito para que
se possa reconhecer a viabilidade do emprego do FMM na atividade de reciclagem de
plataformas. Para tanto, há necessidade de criação de infraestrutura a partir da já existente e
não acabada para a construção de embarcações no Brasil.
Além disso, no campo tributário impera reconhecer que determinadas atividades não
fazem parte do escopo principal de um determinado prestador de serviços e, por razões
gerenciais e logísticas, reembolsos atendem o melhor interesse dos tomadores de serviços e
do melhor interesse público, não se devendo penalizar toda uma cadeia de fornecimento por
tributação como se serviços fossem.
A responsabilidade ambiental objetiva precisa ser definitivamente esclarecida para
que não se penalize injustamente, em última análise, e não se crie um desincentivo, em
primeira análise, para players sérios e comprometidos com a reciclagem responsável de
plataformas, inclusive os proprietários das embarcações e proprietários dos equipamentos,
unidades, ferramentas, materiais, etc. eventualmente a bordo das plataformas, se não as
mesmas pessoas.
Independente de causas excludentes de responsabilidade daqueles que efetivamente
estejam envolvidos numa faina qualquer, há que se distinguir riscos a partir das atividades
que lhes dizem respeito. O que isto quer dizer é que não se deve, sob risco de gravíssimo e
injusto equívoco, buscar responsabilizar objetivamente aqueles que não partilham dos
idênticos riscos de negócio. Seria, por exemplo e numa situação limite, responsabilizar o
cozinheiro de um FPSO pelo vazamento de 3 milhões de barris de petróleo causado por um
erro no projeto de poços de um campo em produção. Deve-se, em primeiro lugar, aceitar
que há uma infinidade de atividades altamente especializadas em cada etapa e processo
envolvido no setor de O&G, inclusive em atividades de E&P, e nem todas elas partilham
dos mesmos riscos e, certamente, não são remuneradas uniformemente e com base no preço
do barril do petróleo no mercado internacional. Desta forma, nem todas terão sequer a
capacidade de apresentar defesa que possa isentá-las de responsabilidades com relativa
facilidade e celeridade, o que é igualmente importante. Eventuais exageros na aplicação da
lei colocam em risco a capacidade de criação e manutenção de competição na cadeia de
fornecimento do setor.
Conforme o texto da Constituição Federal transcrito anteriormente, o dever de
defender e preservar o meio ambiente compete ao Poder Público e à coletividade. Por um
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lado, isto deve ser interpretado de forma extensiva para compreender todas as atividadesmeio como a criação, inclusive por pressão da coletividade, de infraestrutura que dê vazão
adequada à necessidade de reciclagem de plataformas, visto como nicho de mercado que
possa eventualmente empregar pelo menos parte da mão-de-obra desmobilizada por
estaleiros e outros setores industriais ao longo dos últimos anos do primeiro mandato da
Presidente Dilma no Brasil. Por outro lado, o mesmo dever exige a tomada de medidas
concretas com relação à extensão dos benefícios do FMM e mesmo do Fundo Social às
atividades de reciclagem de plataformas.
Por derradeiro e retomando referências à Operação Lava Jato/Petrolão, não pode
deixar de ser feita menção à também possivelmente confusa aplicação de responsabilidade
objetiva (solidária?) também em material anticorrupção a teor do Art. 2º da Lei 12.846/13
às empresas que eventualmente optem por participar de atividades de reciclagem de
plataformas no Brasil. O mesmo cuidado que deve ser tomado com relação à
responsabilização ambiental de empresas em razão de suas atividades específicas (e não
indiscriminada e solidariamente a qualquer um na cadeia de fornecimento). Com isto, o
Brasil somente terá a ganhar como polo de atração de negócios que eventualmente possam
ser utilizados como experiência em atividades navais, que continuam a carecer de maior
desenvolvimento, ainda que pela via da desconstrução de plataformas.
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