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Em novembro do ano passado, o equivalente a cerca de 3 mil barris de petróleo vazaram na Bacia de 
Campos (RJ)1

, o que causou grandes danos ambientais no local. Sabendo que o meio ambiente 
equilibrado é um direito de todos, a quem cabe a função de proteger a coletividade de tais danos e 
punir os responsáveis? 

Foi em meio a essa discussão que a Dra. Gisele Porto, Procuradora da República do Ministério 
Público Federal, foi convidada pelo Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento 
Sustentável (UFRRJ) para a palestra “Meio Ambiente e Cidadania” no Clube de Engenharia, Centro do 
Rio de Janeiro, no dia 02/10/2012. Atuando ao lado ou fiscalizando as atividades dos demais órgãos 
públicos, o Ministério Público (MP) é hoje um dos grandes personagens na tutela do meio ambiente, 
seja chamando poluidores à responsabilidade, seja interagindo e promovendo a interlocução com os 
setores sociais, econômicos e o poder público2. 

Durante a palestra, foram abordados alguns conceitos, como o de direito difuso, e o papel do MP 
quanto à proteção do meio ambiente, por meio da apuração do uso indevido dos recursos naturais e 
dos produtos que colocam em risco a saúde humana e a qualidade ambiental, e da promoção de 
medidas de proteção da flora, da fauna e de áreas protegidas. 

Os participantes foram orientados em como é possível mover uma ação civil pública. O ponto alto da 
palestra se deu quando a palestrante analisou exemplos reais de ações do MP no país em que ela 
esteve/está envolvida, como o vazamento de petróleo citado anteriormente, em que o MPF 
denunciou as empresas Chevron e Transocean3, o caso da Companhia Siderúrgica do Atlântico, a 
Construção do Arco Metropolitano, dentre outros. A participação do público por meio de perguntas 
foi fundamental para expor diferentes pontos de vista e esclarecer dúvidas sobre os instrumentos de 
ação do MP. 

Apesar de avançado na teoria e reverenciado internacionalmente, sabemos que o Sistema Jurídico 
no país ainda não cumpre totalmente ao que se propõe. Somente partes das ações criminosas são 
punidas adequadamente, e, quando se trata de crimes ambientais, essa parte é ainda menor. É a 
partir da educação da população e de esforços de agentes do Ministério Público como a Dra Gisele 
Porto, que caminharemos para um contexto em que o Meio Ambiente não seja encarado como 
empecilho ao desenvolvimento, mas sim como aliado, tendo em vista todas as oportunidades que 
um ambiente em equilíbrio pode oferecer. 
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